
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جريحا٥٢٢٠ً وأكثر من  شهيدا١١٨٨ً... غزة تنزف لليوم الثاني والعشرين
    أصبحت عاجزة عن النصر على المقاومة"إسرائيل": بالدوحة" قمة غزة" في مشعل

  وأمير قطر تجاوز الخطوط الحمراء.. الدوحة ال تقرر من يمثل الشعب الفلسطيني :عبد ربه
  ورايس وقعتا مذكرة تفاهم لمنع تهريب األسلحة لحماس ليفني

  ةمن اإلسرائيليين يطالبون باستمرار العدوان على غز% ٩٠: استطالعات
   من دخول األمم المتحدة" إسرائيل"أردوغان يطالب بمنع 

 تعليق مبادرة السالمل  تدعوقمة غزة
 وبن "إسرائيل"ـ عالقات بوقطع ال

 جاسم يكشف قصة غياب عباس
 

٤ص ... 

 ١٧/١/٢٠٠٩١٣١٧لسبتا



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣١٧:         العدد       ١٧/١/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

    :السلطة
 ٦ "يعمق االنقسام"اجتماع الدوحة :  وفتحالسلطة .٢
 ٨  اوز الخطوط الحمراء وأمير قطر تج..تقرر من يمثل الشعب الفلسطينيالدوحة ال  :عبد ربه .٣
 ٨   بوقف للنار من جانب واحد"إسرائيل"طالب يكي مون  وغزةبعباس يشدد على وجود دولي  .٤
 ٩  المفاوضات من دون مقاومة جريئة وشجاعة لن تحقق األهداف الوطنية: القدومي .٥
١٠   تتعالى انتقاداً لمواقف حماس وفتحأصوات في السلطة .٦
١٠   ينعون صيامومنظمة التحرير "التشريعي" والحكومة المقالة .٧
١١ عن مكان وجود صيام" القسام" يمن معتقل  معلوماتى حصلت عل"إسرائيل" ":األهرام" .٨

    
    :قاومةالم
١١    أصبحت عاجزة عن النصر على المقاومة"إسرائيل": بالدوحة" قمة غزة" في مشعل .٩
١٣  أبو مازن خيب ظن شعبه في قطاع غزة..المبادرة العربية ولدت ميتة : أبو مرزوق .١٠
١٤  واعتذرنا إلى األتراك... درة المصرية هي الوحيدة المقبولةالمبا: أيمن طه .١١
١٥  في معبر رفحمصر أبدت انفتاحاً لوجود الحكومة المقالة ": الوطن السعودية" .١٢
١٥  "الق النارورقة تفاهم وقف إط"حول ما سمته " الشرق األوسط" ينفي ما نشرته زهري أبو .١٣
١٦  عن أن عمر سليمان لم يلتقي وفد حماس بالقاهرة" الحياة"البردويل ينفي ما نشرته صحيفة  .١٤
١٦  المقاومة تواصل التصدي للتوغالت وتدك كيان االحتالل بالصواريخ:  للعدوان٢٢اليوم الـ .١٥
١٦  صيام نجح في التغلب على مفاجأة الضربة األولى": األخبار"مصادر مقربة من حماس لـ .١٦
١٧   فتح تعلن وقوفها إلى جانب المقاومة في غزة.. تظاهرة حاشدة تنديداً بالعدوان: رام اهللا .١٧
١٧  طت دعماً كبيراً لبرنامج المقاومةقمة غزة أع: أحمد جبريل .١٨
١٨  وح يدعو لجبهة وطنية موحدة ووقف المفاوضاتملّ .١٩
١٨   "إسرائيل" سعيد صيام بغزة ويتوعدون  الشهيد الفلسطينيين يشيعونآالف .٢٠
١٨  تؤكد أن المقاومة لن تتأثر باستشهاد القادةتنعى صيام و" الجهاد" .٢١
١٨    نقضت التهدئة والمفاوضات معها عبثية  "إسرائيل": رفيق النتشة .٢٢
١٨  "قمة غزة"مشير المصري يشن هجوماً على عباس لمقاطعته  .٢٣
١٩  االنقسامات العربية تنعكس في الصف الفلسطيني : يلتقي الجميل وميقاتي وعونواتمةح .٢٤
١٩  الصواريخ من جنوب لبنانإطالقيتبنى  "القيادة العامة"بيان باسم ": المستقبل اللبنانية" .٢٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٩  تا مذكرة تفاهم لمنع تهريب األسلحة لحماسورايس وقع ليفني .٢٦
٢٠  من جانب واحدفي غزة لنار  اإلطالق  وقف إعالن  تتجه نحو"إسرائيل" .٢٧
٢١  تلقت معلومات عن وصول صيام لمنزل استأجره قبل الحرب"إسرائيل" .٢٨
٢١   متفجراتألف طن يوماً من الحرب ٢١الطائرات اإلسرائيلية استخدمت في : القناة العاشرة .٢٩
٢١   "الحملة العسكرية ربما تضغط على حماس، ولكنها تدمر إسرائيل ":"هآرتس" .٣٠
٢٢  يها على العقاب الجماعي للفلسطينيينيبعث رسالة الى اولمرت يحفزه ف" إسرائيل"حاخام  .٣١
٢٢  من اإلسرائيليين يطالبون باستمرار العدوان على غزة% ٩٠: استطالعات .٣٢
    



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣١٧:         العدد       ١٧/١/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

    :األرض، الشعب
٢٣   جريحا٥٢٢٠ً وأكثر من  شهيدا١١٨٨ً... غزة تنزف لليوم الثاني والعشرين .٣٣
٢٤  الخمسةأم وأطفالها ... مجزرة أخرى .٣٤
٢٤  "يوم الغضب" مصاباً في الضفة ضمن فعاليات ٣٧شهيد و .٣٥
٢٤   يتظاهرون تضامناً مع غزة٤٨اآلالف من فلسطينيي  .٣٦
٢٥  زب جائزة نوبل للسالم من بيريسحرائد صالح يدعو ل .٣٧
٢٥  عالميين في غزةاإلنقابة الصحافيين الفلسطينيين تندد باستهداف  .٣٨
٢٥   جرائم الحرب اإلسرائيليةتشكيل لجنة للتحقيق فيتطالب االمم المتحدة " شاهد"مؤسسة  .٣٩
٢٥  غزةمنظمة إسرائيلية تنشر نعياً ألطفال  .٤٠
   

   :صحة
 ٢٦  في غزةتعمد االعتداء على المنشآت الطبية ت "اسرئيل"": الصحة العالمية" .٤١
   

   : األردن
٢٦  ممكافحة الشغب األردنية تقمع المتظاهرين ألجل غزة وتعتقل عدداً منه .٤٢
٢٦ نقابات وأحزاب األردن تتهم االتحاد األوروبي بالمشاركة في العدوان .٤٣
   

   :لبنان
٢٦  لبنان جاهز للتوفيق بين المواقف العربية: سليمان في مؤتمر الدوحةالرئيس  .٤٤
٢٧  المعابرفتح  و"إسرائيل" العالقات مع موا فلسطين كالمياً بقطعقاسم يطالب من يدع .٤٥
٤٦. ٢٧  صياماستشهاد ي حمدان بجنبالط يعز
   

   :عربي، إسالمي
٢٧  "إسرائيل"جمد عالقاتها مع تقطر  .٤٧
٢٧ اري دوالر إلعادة إعمار غزة ونصف مليار للسلطةقمة الكويت ستلتزم بملي .٤٨
٢٨  اجتماع الدوحة ليس تحت علم الجامعة: موسى.. كان يكفينا االنشقاق الفلسطيني: الفيصل .٤٩
٢٨    انضرورة التوافق العربي الحازم للتصدي للعدورؤساء الدول في قمة غزة يدعون ل .٥٠
٢٩  إحالة غزة إلى قمة الكويت أضيفت بعد مغادرة الوفود الخليجية: العطية يكشف .٥١
٢٩ ترفض شروط حماس" إسرائيل"و... يبحث مع جلعاد المبادرة المصريةعمر سليمان  .٥٢
٣٠   من دخول األمم المتحدة" إسرائيل"أردوغان يطالب بمنع  .٥٣
٣٠   ةبشأن المبادرة المصري" إسرائيل"مشكلة طرأت في االتصاالت بين مصر و": الخليج" .٥٤
٣٠   في االمم المتحدة" اسرائيل"مساع عربية لتجميد عضوية  .٥٥
٣٠ ممتعضون من الموقفين القطري والسوري:  كويتيةمصادر .٥٦
٣١  "إسرائيل"األسد في اجتماع الدوحة يدعو لقطع العالقات مع  .٥٧
٣١ "إسرائيل"ارتياح موريتاني كبير بعد تجميد العالقات مع  .٥٨
٣١   صيامعاكف ينعي سعيد .٥٩
٣١ طهران وأحزاب موريتانية تعزي حماس .٦٠



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٣١٧:         العدد       ١٧/١/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

٣٢ إخوان مصر يدينون مساعي إفشال قمة الدوحة .٦١
٣٢ "إسرائيل" ضد دعوى قضائية استعجالية إلى الجنائية الدولية: الجزائر .٦٢
٣٢ أهالي غزة أولى بأموال الزكاة: مفتي الجمهورية .٦٣
٣٢  "إسرائيل"تحرك نيابي بحريني إلعادة فتح مكتب مقاطعة  .٦٤
   

   :دولي
٣٣   على سحب قواتها من غزة"اسرائيل"رؤساء اميركا الوسطى يحثون  .٦٥
٣٣   في غزة ال يعزز أمنها"اسرائيل"ل تدخّ: ساركوزي .٦٦
٣٣  موسكو تكشف عن إرسال إشارات إلى إيران وسورية للتأثير على حماس .٦٧
٣٣   تنتهك القوانين الدولية"اسرائيل":  ووتشهيومن رايتس .٦٨
٣٤   نازية في تصرفها مع الفلسطينيين"إسرائيل": نائب بريطاني .٦٩
٣٤  "إسرائيل"اليونان رفضت تمرير أسلحة أمريكية لـ  .٧٠
٣٤ المخاطرة بخسارة الدعم الدولي لهامن " اسرائيل"حذرت الحكومة األلمانية  .٧١
٣٤  احترام والهياكل الطبية وهو ما يعني اتفاقات جنيف"اسرائيل" نطالب :أطباء بال حدود .٧٢
٣٥  الصليب األحمر الدولي يرفض الحديث عن الفسفور األبيض .٧٣
٣٥  تجدد المظاهرات في بلجيكا حول غزة .٧٤
٣٥   احترام القانون الدولي وعلى حماس وقف صواريخها"إسرائيل"يجب على : الدنمارك .٧٥
٣٥ حالة المستشفيات والجرحى في قطاع غزة تنذر بالخطر والتدهور: األمم المتحدة .٧٦
٣٦   منظمات حقوقية ترسل وفداً إلى غزة٣ .٧٧
٣٦  قلق إفريقي من تدهور الحالة اإلنسانية في غزة .٧٨
٣٦  الحرب على غزة فجرت اسوأ حملة لمعاداة السامية: جويش كرونيكل .٧٩
٣٦  "إسرائيل"ايالن بابي يطعن بشرعية الصهيونية ويطالب بمقاطعة  .٨٠
٣٧ مئات األطفال يحتجون بألمانيا على موقف أوروبا من حرب غزة   .٨١
    

    :حوارات ومقاالت
٣٧  هاني المصري...  القضاء على حماس؟"اسرائيل"هل تريد  .٨٢
٤٠  لزعاترةياسر ا... الرئيس الفلسطيني إذ يتغيب عن قمة غزة .٨٣
٤٠  أحمد الحيلة... حقائق على هامش قمة التضامن مع غزة .٨٤
٤٢  برهوم جرايسي... مجازر غزة تمهد لذروة عنصرية جديدة .٨٥
٤٤ "يديعوت أحرونوت" - ايتان هابر... الثالثي المأزوم .٨٦
    

 ٤٥  :كاريكاتير
***  

  
  وبن جاسم يكشف قصة غياب عباس "إسرائيل"ـعالقات ب وقطع التعليق مبادرة السالمل  تدعوقمة غزة .١

لمة في مستهل قمة غزة ك أن األمير حمد بن خليفة آل ثاني ألقى ١٧/١/٢٠٠٩الوطن، قطر،  ذكرت
الدعوة إلى هذه القمة والتجاوب معها من أجل أهلنا في غزة أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير لتلبية 

الصامدة الذين يواجهون أعتى آالت الحرب وجبروت االحتالل بعزيمة واستعداد للتضحية والعطاء يفوق 
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وأضاف أن حضوركم اليوم ال ينم عن إدراككم لهذه الحقائق فحسب  .ما يحيط بهم من تقاعس وخذالن
لقد حضرت قمة "ن تنادينا هذا وبين أية قمة أخرى وفي هذا الصدد أكد سموه بل يؤكد أنه ال تناقض بي

ومن : وأضاف ."في الرياض أمس وسوف نحضر جميعاً قمة أخرى في الكويت يوم االثنين إن شاء اهللا
فهم وال شك يعلمون ما نعلم حول ما يجري في غزة .. هنا كنا نود لو أن بقية إخواننا كانوا معنا اليوم

  .ه علينا جميعاً حاضراً ومستقبالوآثار
 دولة عربية وحضر وفد يمثل حركة حماس والرئيس االيراني ١٢وحضر القمة قادة ووزراء من 

  .محمود احمدي نجاد وسط انقسام عربي وفلسطيني
قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني  أن ١٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، وأوردت 

يني محمود عباس تعرض لضغوط، لم يسمها، لمنعه من المشاركة في قمة الدوحة إن الرئيس الفلسط
  ."لو حضرت القمة لذبحت من الوريد للوريد"الطارئة، مضيفا أن عباس قال له 

وكشف المسؤول القطري خالل مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في أعقاب انتهاء القمة، أن اتصاالته 
تأخر من يوم أول من أمس لضمان حضور الرئيس الفلسطيني، استمرت مع الفلسطينيين حتى وقت م

وقلت له هذه ) امس االول الخميس(اتصلت على أبو مازن في وقت متأخر من مساء أمس "وأضاف 
ال أستطيع الحضور بسبب عدم وجود : قضيتك وقضية الشعب الفلسطيني ووجودك مهم، فقال لي

وردا على سؤال حول الكيفية التي . "ار تصريح لكتصريح من اسرائيل، فأبلغته بأنني أستطيع إحض
أبو "سيحضر بها الشيخ حمد تصريحا من قبل االسرائيليين للرئيس الفلسطيني، أجاب المسؤول القطري 

، مؤكدا أن عبارته تلك للرئيس ")مع االسرائيليين(بدون وساطة مني ) يسافر(مازن يستطيع أن يخرج 
 رئيس الورزاء القطري، قال إن بالده اضطرت إلرسال طائرة ."كانت نوعا من المزاح"أبو مازن 

إلحضار الفصائل الفلسطينية على عجل، بعد تأكد عدم المشاركة للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة 
ال نعرف لغة الثوار لكي نتحدث نيابة عنهم ) في قطر(نحن "تمثيل للفلسطينيين في القمة، وقال ساخرا 

  .")الفلسطينيين(
سكرتارية "انتقد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني األمانة العامة للجامعة العربية، التي قال إنها و

. ")عقد القمة(لدينا عتاب أخوي على األمانة، فلم تكن محايدة في الموضوع "، وقال "للدول العربية
قطر حاولت قدر وأوضح ان بالده لم تسع لخلق شرخ عربي عندما دعت للقمة الطارئة، مؤكدا أن 

  ." العربي- وليس للخالف العربي "االمكان أن تركز القمة على األوضاع في غزة 
وحول تجميد عمل المكتب التجاري االسرائيلي في الدوحة، قال إن قطر ستقول للمسؤولين في المكتب 

تها إنهم غير مرحب بهم في قطر، لكنه أكد في الوقت ذاته أن لكل دولة رأيها في تجميد عالقا
الدبلوماسية مع اسرائيل، في إشارة إلى مصر واألردن، معتبرا أن مثل هذا القرار سيادي وهو من صميم 

  .قرار كل دولة
ـ ان : نص البيان الختامي الذي خرج به اجتماع الدوحة الطارئ بشأن األوضاع في غزةوفي ما يلي 

ة غزة الطارئة التي عقدت في الدوحة اصحاب الفخامة والسمو وممثلي الدول العربية المشاركين في قم
 حول العدوان العسكري االسرائيلي على قطاع غزة، وهم يتابعون ٢٠٠٩ يناير ١٦اليوم الجمعة الموافق 

 في عدوانها الغاشم على قطاع غزة الذي اسفر -  القوة المحتلة - بمزيد من الغضب استمرار اسرائيل 
نيين بمن فيهم النساء واالطفال وتدمير هائل لمرافق حتى االن عن االف الشهداء والجرحى من المد

 .الحياة المدنية في القطاع
ـ واذ يعبرون عن القلق الشديد من قيام اسرائيل وبشهادة العديد من منظمات حقوق االنسان والمنظمات 

لدولية الحقوقية واالنسانية باستخدام االسلحة المحظورة والعشوائية الضرر في انتهاك صارخ للقوانين ا
ـ واذ يالحظون بجزع شديد ان الوضع االنساني في قطاع غزة بلغ حدا . المتعلقة بالنزاعات المسلحة

 .خطيرا للغاية خالفا لكل الشرائع القانونية واالخالقية ومما يملي تدارك الوضع باجراءات فورية فعالة
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اومة االحتالل وفقا للقواعد ـ واذ يؤكدون حق الشعوب الرازحة تحت االحتالل في تقرير مصيرها ومق
ـ واذ يعبرون عن بالغ التقدير للرأي العام العربي واالسالمي وللمواقف . المستقرة في القانون الدولي

 .التضامنية المناصرة للشعب الفلسطيني التي عبرت عنها العديد من دول وشعوب العالم
 يناير ٨الصادر بتاريخ ) ٢٠٠٩ (١٨٦٠ـ وحيث ان اسرائيل قد رفضت االمتثال لقرار مجلس االمن 

 واستمرت في عدوانها بخرق فاضح وجسيم لقواعد الشرعية الدولية، وبعد التداول ٢٠٠٩) كانون الثاني(
حول الوضع الراهن اتفقوا على النقاط المذكورة ادناه لعرضها على القمة القادمة التي ستعقد في دولة 

 :الكويت
 .لوحشي على قطاع غزة واستمرارها فيهـ ادانة اسرائيل بشدة لعدوانها ا١
 ـ مطالبة اسرائيل بالوقف الفوري لجميع اشكال العدوان في قطاع غزة وباالنسحاب الفوري وغير ٢

 .المشروط والشامل لقوات االحتالل
 ـ تحميل اسرائيل المسؤولية الجنائية الدولية بموجب القانون الدولي عن ارتكاب العدوان وجرائم ٣

دة الجنس البشري والمسؤولية المدنية بدفع التعويضات والتأكيد على العزم بالسعي في الحرب وابا
السياقات القضائية الدولية والوطنية لمالحقة اسرائيل ومسؤوليها تنفيذا لهذه المسؤولية والتعاون في توفير 

 .وسائل الدعم الالزمة لذلك
 لالفراد ومواد المساعدات االنسانية بما في ذلك  ـ التأكيد على الفتح الفوري والدائم لكافة المعابر٤

 .الغذاء والوقود والعالج الطبي وتوزيعها دون عراقيل في جميع انحاء القطاع
 ـ التأكيد على ضرورة رفع الحصار غير المشروع عن قطاع غزة بما فيه انهاء كافة القيود على ٥

وميناء غزة البحري ودعوة جميع الدول حركة االشخاص واالموال والبضائع وفتح المعابر والمطار 
 .لالتخاذ ما يلزم من االجراءات لتحقيق ذلك

 ـ دعوة جميع الدول لتقديم مواد االغاثة االنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة والتأكيد على دعم وحماية ٦
انتهاكات للقانون منظمات االغاثة االنسانية الدولية والوطنية العاملة في هذا المجال وتحميل اسرائيل اية 

 .الدولي االنساني ذات الصلة
 ـ دعوة الدول العربية والدول المحبة للسالم التخاذ االجراءات الالزمة لتشكيل جسر بحري لنقل مواد ٧

االغاثة االنسانية الى قطاع غزة والسعي لتحقيق اوسع اشتراك ممكن من اعضاء المجتمع الدولي في 
 .ذلك
 .اعمار غزة وتثمين تبرع دولة قطر لهذا الصندوق ـ انشاء صندوق العادة ٨
 . ـ دعوة االطراف الفلسطينية الى التوافق وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية٩
ـ دعوة الدول العربية لتعليق المبادرة العربية للسالم التى اقرت في القمة العربية المنعقدة في بيروت ١٠

 . فيها اعادة النظر في العالقات الدبلوماسية واالقتصادية ووقف كافة اشكال التطبيع بما٢٠٠٢عام 
ـ االشادة بالدول التي اتخذت مواقف ايجابية لمناهضة العدوان على غزة ورفع الحصار عنها ودعم ١١

وقد اشادت القمة بالموقف الذي اتخذته كل من دولة قطر والجمهورية االسالمية . القضية الفلسطينية
كما رحبت بدعوة فخامة الرئيس عبد اهللا واد رئيس جمهورية . القاتهما مع اسرائيلالموريتانية بتجميد ع

السنغال والرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر االسالمي لعقد قمة طارئة للمنظمة لبحث العدوان االسرائيلي 
 .الغاشم على غزة

  
  "يعمق االنقسام"اجتماع الدوحة :  وفتحالسلطة .٢

ن فـي الـسلطة     ي مـسؤول   أن  محمد يونس  ،رام اهللا   عن مراسلها في   نقالً ١٧/١/٢٠٠٩الحياة،  نشرت  
 عن عدم رضاهم وغضبهم من دعوة قطر عدداً من قادة الفـصائل             وا أمس عربأالفلسطينية وحركة فتح    

واتهم مسؤولون في حركة فتح دولة قطر بتكـريس االنقـسام            .لتمثيل فلسطين في قمة الدوحة التشاورية     
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وقال النائب عن الحركة وليـد      .  على حساب الفلسطينيين   إقليمي محور   إقامةوواالنحياز لحركة حماس،    
لـو  : "وأضاف".  يضم قطر وحماس وسورية على حساب الفلسطينيين       هذا اجتماع ليمثل محوراً   : "عساف

 من  شارك فيه، لكن قطر لم تحـصل علـى            أولكان اللقاء لقاء قمة عربية لكان الرئيس محمود عباس          
  ". عليه اسم قمة تشاوريةأطلقت قمة عربية فعقدت قمة لمحور في المنطقة نصاب قانوني لعقد

 على قطر، ووصفها بعض المتحدثين من فـتح بأنهـا            فلسطينية هجوماً  إعالموشن متحدثون في وسائل     
  ".، وقاعدة الفتن العربيةاإلسرائيلي وقاعدة الموساد األميركيقاعدة االستخبارات والجيش "تمثل 

 األحمـد عـزام    أن    كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٧/١/٢٠٠٩األوسط،  الشرق  وأضافت  
محاولة للتغطية علـى مواقـف مـشبوهة ضـد          " كل القمة القطرية،     أنرئيس كتلة فتح البرلمانية اعتبر      

". وان التمثيل الفلسطيني اكبر من قادة بعض الدول العربيـة المـشاركة فـي القمـة               ". القضايا العربية 
  ". هذا الدم الفلسطينيأمامهم يمتلكون المال فقط والمال ال يساوي شيئا "، فوأضا

ـ      منظمة التحرير تريد توحيد الصف العربي حول        إن،  "األوسطالشرق  "وقال كبير المفاوضين عريقات ل
 عريقـات   وأوضح. القضية الفلسطينية وليس تعميق االنقسام، باعتبارها قضية كانت دائما موحدة للعرب          

 العام للجامعة العربية لـم      األمينحتى   "وأضاف.  تحضر تحت علم الجامعة العربية     أنلسلطة قررت    ا أن
 من قبـل    أولكانت السلطة   " عدم حضور السلطة، قال عريقات،       أسبابوردا على سؤال حول     ". يحضر
العرب على   قطر جيدا، لكن عندما لم يكتمل النصاب واتفق القادة           أمير في قطر، ويعلم ذلك      األشقاءدعوة  

 يتوحـد العـرب علـى القـضية         أننريد  ..  قمة الكويت  إلى تكون القمة في الكويت، قررنا الذهاب        أن
 ".الفلسطينية

 الـذي يعلـن     إن"، موت المبادرة العربية، قال عريقات،       األسد الرئيس السوري بشار     إعالنوتعقيبا على   
 والخنـادق   األسـلحة ب العربية، وان ينظف      ميالد مبادرة الحر   إعالنموت مبادرة السالم العربية، عليه      

 لهـم   األفضل وحدهم بصدورهم العارية، ومن      إسرائيل يجابهون حرب    اآلنالتي صدئت، والفلسطينيون    
 ". بحرب عربيةإسرائيلمواجهة 

ـ األحمدوقال    مفاوضـات جانبيـة     إجراءن يلغي تماما محاوالت     أ) األسد(عليه   "إن،  "األوسطالشرق  " ل
ويعتقـل المناضـلين الـذين      .. ، ونحن ال ننجر وراء من يرفع شعارات ويقف جانبا         يلإسرائوسرية مع   

 يطرح البديل بما في ذلك فتح فوهات البنادق ونحـن جـاهزون الن              أنوعليه  . بإسرائيليحاولون المس   
 العرب اتخذوا قرار التخلي عن السالم ووضعوا برنامجا بـديال           إذا "األحمدضاف  أو ".نكون رأس الرمح  

  ".يا صادقا، نحن سنكون رأس الرمح في هذا البرنامجعمل
 وغير معروف   إسالمية رسميا، وال هي قمة عربية وال        إطارليست   "بأنها القمة القطرية،    األحمدووصف  

  ". كلمة طيبة بنرحب فيهاأي، لكن أحدا وهي ليست مؤسسة شرعية تمثل إطارهاما هو 
هـذه الحـرب علـى      " اجتماع الدوحة، وقال     إلىحماس  ، فان السلطة لم تتفاجأ من دعوة        األحمدوحسب  

لو انجـر   " فانه   األحمدووفق  ". التمثيل الفلسطيني ليست جديدة، ربما في الشكل جديدة، لكن ليست مفاجئة          
 والضرر بالقـضية الفلـسطينية      األذى مازن وشارك في قمة، حضورها بهذا الشكل فان هذا سيلحق            أبو

طار يدل على سوء نوايا، وان      إ وأي على عقد االجتماع بأي شكل       راراإلص"وتابع  ". والشعب الفلسطيني 
 وهـذا   اإلسالمي الصف   إلىالهدف هو تعميق االنقسام العربي والفلسطيني، وما جرى اليوم نقل االنقسام            

 ".لإلسرائيليين بالقضية الفلسطينية ويشكل اكبر مساعدة جدية األذىيلحق 
الطيـب عبـد    أن  يوسف الشايب،رام اهللا الً عن مراسلها في نق ١٧/١/٢٠٠٩الغـد، األردن،    وجاء في   

أمير قطر ورئيس   "الرحيم، أمين عام الرئاسة الفلسطينية، قال في ما وصف بالرد على الخطاب القطري              
وزرائه يعلمون أن الرئيس عباس كان أول من لبى دعوة قطر دون أن يلتفت إلى أي جهة كانت، لكـن                    

 وجدنا أنه ليس هناك نصاب، وان هذا المؤتمر سيقسم األمة العربيـة آثرنـا أن                بالقيادة الفلسطينية عندما  
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نحـن  "وأضاف   ".نبتعد عن االنقسام ونصحنا أنه ال بد من الذهاب إلى الكويت وأن يكون هناك التشاور              
  ".نأسف لهذه الغمزة التي جاءت من أمير قطر

ر السياسي للـرئيس محمـود عبـاس         المستشا  أن رام اهللا من   ١٦/١/٢٠٠٩ قدس برس وأوردت وكالة   
إلى لقاء عربي بعيدا عن الخالفات      " قدس برس "المنتهية واليته نمر حماد دعا في تصريحات خاصة لـ          

نحن نريـد لقـاء     : "البينية للخروج بموقف عربي موحد ينهي العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وقال           
ة من دون مزايدات من هذا أو ذاك، إذ ال يعقل           عربيا من دون خالفات نضع فيه كل األمور على الطاول         

أن طرفا يحتضن أكبر قاعدة أمريكية في العالم العربي ويتحدث عن المقاومة، في وقت يدفع فيه الشعب                 
الفلسطيني ثمن التحريض في التلفزيونات والمظاهرات، فشعبنا ال يحتاج إلى هـذا وإنمـا يحتـاج إلـى      

ن العدوان اإلسرائيلي المتواصل، لهذا نحن نريد لقاء عربيا تتم فيها            عملية قادرة على حمايته م     إجراءات
  .، على حد تعبيره"مناقشة كل األمور بصراحة، ويتم اتخاذ مواقف موحدة وملزمة للجميع

  
 وأمير قطر تجاوز الخطوط الحمراء... الدوحة ال تقرر من يمثل الشعب الفلسطيني: عبد ربه .٣

 قطر بما سماه    أميرين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه          مأاتهم  :  محمد يونس  - رام اهللا 
، وكانت قطر وجهت دعوة لوفد يمثل الفصائل لتمثيل فلسطين في القمـة التـي               "تجاوز الخطوط الحمر  "

 العام لحركة الجهاد    واألمين، ضم كال من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل،            أمسعقدت  
عبـد ربـه    وقـال   .  القيادة العامة أحمد جبريل    - العام للجبهة الشعبية     واألمينح،  مضان شلّ  ر اإلسالمي
قطر ال تقرر من يمثل الشعب الفلسطيني، وأميرها يتجاوز الخطوط الحمر بدعوته قادة حماس              : "بغضب

 ندةأج قطر   أمير كانت عند    إذا: " صوت فلسطين الرسمية   إذاعةضاف في تصريح بثته     أو ".لحضور القمة 
 يلعب  أن أما: "وأضاف".  الخاصة فهذا شأنه   أهدافه يمررها في تحقيق     أنخاصة يريد من خالل دم غزة       

ال يستطيع احد المس بالتمثيل الفلسطيني، ودول عظمى واكبر بكثير          . بالتمثيل الفلسطيني، فهذا خط احمر    
ي الذي سال في غزة يجـب       الدم الفلسطين  "إنوتابع   ". تشقنا ولم تستطع وفشلت    أنمن حجم قطر حاولت     

 الشرعية الفلسطينية ال اختراع تمثيل واستغالل هـذا         ز يكون من اجل تعزيز وحدة الفلسطينيين وتعزي       أن
اختراع لتمثيل ال يعترف بـه احـد ولـن          "ن ما يجري هو     أ وأكد". الدم من اجل شق الوحدة الفلسطينية     

 قطر وال غيـره الـذي       أمير مازن وليس    أبونحن نقرر من يمثلنا والعنوان هو الرئيس        . يعترف به احد  
  ".يقرر مصير الشعب الفلسطيني

نها لقـاء  أ أساسعندما رحب بقمة الدوحة، رحب بها على " الرئيس الفلسطيني محمود عباس  إنضاف  أو
 اللقاء يقتصر فقط على عدد مـن        أن) الخميس (أمسوعندما تبين يوم    . عربي شامل وليس لقاء انقساميا    

 وتـونس  واألردن األساسـية  الشقيقة، ولن تشارك فيه كل دول الخليج وال الدول العربيـة       الدول العربية 
نهاء العدوان، ابلغ الرئيس محمـود عبـاس   إ إلىوالدول المعنية بالصراع، وخصوصا مصر التي تسعى     

 تكـون   أن نريد لفلـسطين     إننا" سبب هذا االعتذار     إنضاف  أو ". قطر باعتذاره عن عدم المشاركة     أمير
 عاصـمة عربيـة     أي نقبل بحضور اجتماع غير شرعي في        أنامل وحدة ال عامل انقسام، وال يمكن        ع

 اجتمـاع   أي في   األعضاء عربية بينما ينص قانون الجامعة العربية على حضور ثلثي           أقليةيقتصر على   
  ".من هذا النوع

  ١٧/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
   بوقف للنار من جانب واحد"إسرائيل"طالب يكي مون  وغزةب يشدد على وجود دولي عباس .٤

 بـإعالن وقـف   "إسـرائيل " أمس المتحدة بان كي مون لألمم العام األمين طالب : محمد يونس-رام اهللا   
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس محمود عباس عقب لقائهمـا            . إلطالق النار من جانب واحد    

النار، فإن هذا يعني حـصد المزيـد مـن           إطالقليس لدينا وقت، وكلما تأخر وقف       : "أمسفي رام اهللا    
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وقال بان كي مون انه سيزور تركيا ولبنان وسورية لتحقيق مهمته التـي              ".، والمزيد من الدمار   األرواح
 وإدارة، وفتح معابر قطـاع غـزة،        اإلنسانية النار، وضمان وصول المساعدات      إطالقوقف  "حددها بـ   

اع غزة، وتشجيع المصالحة الفلسطينية، وضمان السالم        قط إلىهذه المعابر، وضمان منع تهريب السالح       
  ".واالستقرار في قطاع غزة

  .والًأ النار إطالق يتم وقف أن انه اتفق كلياً مع الرئيس محمود عباس على ضرورة إلى وأشار
ـ النتيجة ذاتها التي وصلنا  "إلى المتحدة وصل في زيارته      لألمم العام   األمين إنمن جانبه قال عباس       اإليه

 قتلت  األحداث على قطاع غزة، ألن      اإلسرائيلي النار، ووقف العدوان     إطالقجميعا، وهي ضرورة وقف     
  ".وجرحت ما ال يخطر على بال احد

 في غزة، ألنه من دون وجـود مثـل هـذه القـوات              أهلناقوات دولية لحماية    "لى انه طالب بـ     إ وأشار
مشدداً علـى   "  النار إطالق تأتي الحقا بعد وقف      رىاألخالملفات   "إنوقال عباس    ".ستتواصل االعتداءات 

 االنتخابـات   وإجراء المعابر، وتشكيل حكومة وفاق وطني،       إدارة المصالحة الوطنية، والمشاركة في      أن
  .مرحلة تالية

 انـه يتطلـب     وأكـد  العام قوله عن اقتراح عباس انه صالح جداً          األمينعن  " فرانس برس "ونقلت وكالة   
  .المعنيين بالنزاع الدائر في غزة" الشركاء في المجتمع الدولي"انب ابرز التوافق عليه من ج

 قـريبين   أصبحنا: " بان محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض بعد لقائه عباس وقال            وأجرى
 ننهي هذه الكارثة غير المسبوقة في       أنيجب  : "وأضاف".  النار إطالق اتفاق لوقف    إلىمن التوصل   .. جداً
  ".كل ساعة تمر يقتل المزيد من الناس... ع غزةقطا

  ".لحماية شعبنا وتجنب تكرار ما حدث" الفلسطينية األراضي نشر قوات دولية على إلىودعا فياض 
  ١٧/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  المفاوضات من دون مقاومة جريئة وشجاعة لن تحقق األهداف الوطنية: القدومي .٥

، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدول        طالب فاروق القدومي   : صالح عطية  -تونس  
وحمل أبو اللطف في حوار      .العربية واإلسالمية بتقديم الدعم للمقاومين الفلسطينيين لشراء السالح والقتال        

من مكتبه في العاصمة التونسية، على المفاوضات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية مع             " الشرق"خص به   
إن المفاوضات التي تكون من دون مقاومة جريئة وشجاعة لن تحقق األهـداف             : اإلسرائيلي، قائال الكيان  
وأوضح أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن السلطة الوطنية فرقت شعبنا فيما المقاومـة                .الوطنية

يـد مـن رص     وحدت الصفوف ووقفت حائال دون توسعه وتمدده، مناشدا السلطة وفصائل المقاومة بمز           
                 ة، على حـدالعدوان الهمجي والبربري على شعبنا في غز الصفوف والوحدة، ألن ذلك هو الطريق لصد

ال يخدم المقاومـة    "ولم يخف القدومي كون القرار الذي انتهى إليه مجلس األمن الدولي مؤخرا،              .تعبيره
  .، وهو يأتي حصيلة ضعف الموقف العربي"الفلسطينية بالشكل المطلوب

المفتاح الفلسطيني إلـى    "شدد القدومي على ضرورة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، على اعتبار أنها            و
  .، حسب قوله"الشرعية العربية والدولية

والحظ أن السلطة الوطنية في موقف ال تحسد عليه، فهي اختارت المفاوضات وفشلت فيهـا، ورفـضت     
  .دعوة محمود عباس إلى الوحدة الوطنية مجدداالمقاومة قبل أن تعود إليها اليوم من خالل 

وتنبأ أبو اللطف في هذا الحوار الذي بدا فيه شديد التأثر بما يجري في غزة، حيث تحدث إلينـا بنبـرة                     
انحطاط الكيان اإلسرائيلي في غضون السنوات القادمة،       "حزينة ال تخلو من ثقة متناهية بالنصر، تنبأ بـ          

نية والعربية كنتيجة لما يجري في غزة، وقال إن تطورات هامة ستسجل حضورها             ونمو المقاومة الفلسطي  
، على حد   "وهو انتصار آت ال محالة    "على الساحة العربية الرسمية في صورة انتصار المقاومة في غزة،           

  ..قوله



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                     ١٣١٧:         العدد       ١٧/١/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

  : نص الحوارلالطالع علىو
-al.www://http

worl=id&420_20090117_article,January,2009=xf?aspx.DisplayArticle/com.sharq
arabworld=sid&dtoday  

 ١٧/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
   تتعالى انتقاداً لمواقف حماس وفتحأصوات في السلطة .٦

بعد أجواء الوحدة الوطنية التي سادت خالل األيام األولى من الهجوم اإلسرائيلي على قطـاع                :)ب.ف.أ(
غزة، بدأت أصوات مسؤولين في السلطة الفلسطينية تتعالى موجهة انتقادات علنيـة لـسياسة حمـاس،                

 وقال وزير شؤون األسرى فـي حكومـة        .وخاصة لجهة تعاطيها مع المبادرات السياسية لوقف الحرب       
مصلحتي حماس وإسرائيل التقتا فـي إبقـاء الوضـع          " الفلسطينية اشرف العجرمي إن      ]تسيير األعمال [

، أضـاف أن    "الكارثي في غزة على ما هو عليه، والعمل على إجهاض فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة              
، والطرفان  الطرفين الوحيدين اللذين رفضا قرار مجلس األمن والمبادرة المصرية هما إسرائيل وحماس           "

الفلسطيني وتوحيد السلطة الفلسطينية، ويرفضان الوحدة الجغرافية للـضفة          -يرفضان الحوار الفلسطيني  
  ".وغزة

انه اتصل بنائـب رئـيس المكتـب        " فرانس برس "ـبدوره قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد ل        
فقة علـى بـدء الحـوار وعلـى         السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق قبل يومين وطلب منه الموا          

اعتقد أن حركة حماس تهدف اآلن مـن وراء موقفهـا           "، أضاف   "لكنهم رفضوا ذلك  "المبادرة المصرية   
المتشدد إلى انتزاع االعتراف بها كسلطة أمر واقع في غزة بغض النظر عـن عـدد الـضحايا الـذين                    

  ".يسقطون يوميا، وذلك بتحريض خارجي
ارتفاع منسوب االنتقادات اإلعالمية الفلـسطينية      " الفلسطيني سميح شبيب     وأكد الكاتب والمحلل السياسي   

اعتقـد أن  "وأضاف المحلل المقرب من حركـة فـتح        ". لحركة حماس بشأن تعاملها مع الحرب في غزة       
حماس عندما بدأت الحرب قدمت نفسها على أنها قادرة على إحداث مفاجآت ووعـدت بإحـداث هـذه                  

 مصداقية حمـاس    أنت ولم تحقق حماس المفاجآت التي وعدت بها، وبتقديري          المفاجآت، لكن األيام مر   
إذا سمعنا خطابي خالد مشعل وإسماعيل هنية قبل يومين، نالحظ أنهما تحدثا عن نصر              "وتابع   ".ضربت

مؤزر، بينما ما نالحظه ميدانيا هو توغل إسرائيلي كبير في غزة، وعلى أطـراف المـدن لدرجـة أن                   
   ".ك عدم التكافؤ بين المقاومة والجيش اإلسرائيليالمواطن بات يدر

إال أن مدير مركز القدس لالتصاالت واإلعالم غسان الخطيب يرى أن الحرب اإلسرائيلية علـى غـزة                 
وبحـسب  ". أدت إلى ازدياد التعاطف مع حركة حماس في الضفة الغربية وخارج األراضي الفلسطينية            "

غير واضح، وهناك   "ن المقيمين في قطاع غزة مع حركة حماس         الخطيب، فإن مستوى تعاطف الفلسطينيي    
  ". تباين في اآلراء بشأنه

  ١٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   ينعون صيامومنظمة التحرير "التشريعي" و المقالةالحكومة .٧

رئـيس الـوزراء    ، أن    وائل بنات  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٧/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية،   نشرت  
 سـعيد   تهعيل هنية نعى القيادي البارز في حركة حماس ووزير الداخلية في حكوم           الفلسطيني المقال إسما  

وقالت الحكومة المقالة في بيان إن هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها           . صيام الذي استشهد أول من أمس     
إنمـا  "آلة الحرب اإلسرائيلية لن تفت من عضد الشعب الفلسطيني، ولن تدفعه إلى رفع راية االستسالم، و               
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سلوانا أنه ارتقى إلى العلياء شـهيدا       "وأضافت  ". هي دافع جديد للتمسك بالمواقف السياسية وبحقوق شعبنا       
 ".بمنتهى الفخر واالعتزاز، لم يجبن أو يتوان عن خدمة أهله ووطنه وشعبه

إال إلى ذلك أكدت كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي أن استشهاد النائب صيام لـن يزيـدها                  
وبدورها أكدت رئاسة المجلس التشريعي أن دماء صيام        . تمسكا بالثوابت والصمود مهما بلغت التضحيات     

هي نبراس لها على طريق النصر والشهداء الذين سبقوه من قادة الشعب الفلسطيني، لتحقيق أهدافه فـي                 
 استمرار النواب في مواصلة     وأكد رئيس البرلمان باإلنابة أحمد بحر على      . التحرر وإقامة دولته المستقلة   

 نائبا وقصف منازل    ٤٠اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك و       "الدرب، مشيرا إلى أن     
 ".النواب وقتل أبنائهم وتهديدهم يزيدنا تمسكا بثقة شعبنا بنا ونعاهده على أن نبقى أوفياء له ولنضاله

 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نعت في        أن رام اهللا من   ١٧/١/٢٠٠٩الغد، األردن،   وأوردت  
تنعـى اللجنـة التنفيذيـة      "وقال بيان صادر عن اللجنة       .وقت متأخر من مساء أول من أمس سعيد صيام        

عضو المجلس التشريعي سعيد صيام والذي استشهد نتيجة القصف اإلسرائيلي أثناء وجوده فـي منـزل                
وطالبـت   .لجنة التنفيذية إلى عائلة صيام وإخوانه جميعـا بالتعـازي         وتوجهت ال  ".شقيقه في قطاع غزة   

  ".إنهاء العدوان وحماية مصير شعبنا من المجازر وإرهاب الدولة الذي تمارسه قوات االحتالل ضده"بـ
  
  عن مكان وجود صيام" القسام" يمن معتقل  معلوماتى حصلت عل"إسرائيل" ":األهرام" .٨

 اعتقلت في األيام الماضية مجموعة من كوادر القـسام          "إسرائيل"ات إن   تقول المعلوم : ىكتب أحمد موس  
وخالل استجوابهم بمعرفة جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي الشاباك أرشدوا عن المكان الـذي يـستخدمه               

ول جهـاز   ؤوهناك أنباء عن أن صالح أبو شريخ مـس        .  وهو منزل شقيقه إياد    ،صيام في إدارة العمليات   
ولين عن عمليـة    ؤ بخالف مجموعة من الحراس الذين كانوا مس       صيام، لحماس كان برفقة     األمن الداخلي 

  .١٦التأمين واستهدفوا جميعا بصاروخ من طائرة إف
 من قيادات حماس سواء الـسياسيين أو  ٢٠ في قائمة إسرائيلية صدرت الغتيال  ٥ ويحتل سعيد صيام رقم   

 المخاوف التي تنتاب قيادات حمـاس خاصـة         وفي ظل  .العسكريين ممن في داخل فلسطين أو خارجها      
 بعدم المساس بالمشاركين من قادة الفصائل في        "إسرائيل" حصلت قطر علي تعهد من       ،المقيمين في دمشق  

ح األمـين العـام     اجتماع الدوحة وهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس ورمضان عبد اهللا شـلّ             
وبالفعل انتقل قـادة الفـصائل      .  للجبهة الشعبية القيادة العامة    للجهاد اإلسالمي وأحمد جبريل األمين العام     

  .الثالثة علي متن طائرة قطرية خاصة والتي وصلوا إليها قبل ساعات من بداية االجتماع التشاوري
  ١٧/١/٢٠٠٩األهرام، 

  
   أصبحت عاجزة عن النصر على المقاومة "إسرائيل": بالدوحة" قمة غزة" في مشعل .٩

لشيخ لعن عميق شكره    " حماس"ر السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة         عب: QNA –الدوحة  
حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد لعقد قمة غزة الطارئة في الدوحة، التي تعمل علـى تخفيـف جـراح                     

  . مثمناً موقف سموه الشجاع للدعوة لهذه القمة.. الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
ها في الجلسة االفتتاحية للقمة باسم فصائل المقاومة إن قطر أكـدت أننـا كمـا                وقال مشعل في كلمة ألقا    

متوجهاً بالشكر إلـى    .. عهدناها على الدوام منارة للشجاعة والرجولة والنخوة والموقف العربي الجريء         
الت القادة الذين لبوا دعوة دولة قطر، وأعطوا رسالة إيجابية ألهل غزة والشعب الفلسطيني أن األمة ماز               

  ". يستحق قمة وأكثر من قمة"بخير وأن الجرح النازف في غزة 
توقـف  : وحدد السيد خالد مشعل في كلمته مطالب القوى الفلسطينية التي تم االتفاق عليهـا وهـي أوالً                

وقال إن المسألة ليست وقف إطالق نار متبادل بل هي حرب من طرف واحد على               . العدوان اإلسرائيلي 
: وثالثـاً . فأشار مشعل إلى أنه يتخلص في انسحاب العدو من غزة         :  المطلب الثاني  أما. شعب شبه أعزل  
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وقـال إن   . أن تفتح جميع المعابر وفي مقدمتها معبر رفح       : ورابعاً. أن يرفع الحصار عن غزة بال رجعة      
مـشيراً إلـى أن القـوى       . معبر رفح هو معبر فلسطيني مصري يستطيع العرب أن يتفقوا على فتحـه            

ال يجـوز   "وأنه  . نية عرضت صيغة واقعية على مصر في هذا الشأن لم يستجب لها حتى اللحظة             الفلسطي
  ". أن تعود إسرائيل إلى المعبر

إن المقاومـة لـم     "وقال  .. وأكد السيد خالد مشعل عدم قبول المقاومة لشروط إسرائيل لوقف إطالق النار           
 أن إسرائيل وألنها فشلت على الميدان تنتقم من         الفتاً إلى .. تهزم على أرض غزة رغم أنها أوذيت كثيراً       

  ". األونروا"األطفال والنساء، وتقصف المستشفيات ومقرات 
ودعا مشعل قمة غزة الطارئة في الدوحة إلى التحرك الفوري على كـل األصـعدة إلدانـة إسـرائيل                    

ما دعا مـشعل إلـى      ك. ومحاكمتها قريباً بسبب جرائمها التي ترتكبها في غزة تحت سمع العالم وبصره           
  .. اصطفاف وطني في وجه العدوان اإلسرائيلي حتى توقفه

نحن مستعدون للقاء مع كل القوى والفصائل والقيادات الفلسطينية على أرضية الوقوف والتـصدي             "وقال  
كما أعرب عن استعداد حركة حماس وبعد توقف العدوان الحتضان عربي لحـوار فلـسطيني               ". للعدوان

بأرضنا وحقوقنا وأن ال ننهزم أمام      "له معالجة كل الملفات الخالفية على أرضية التمسك         جاد يتم من خال   
مؤكداً على ضرورة وحدة فلسطينية تعطي االعتبار للـشعب الفلـسطيني وحقوقـه             ".. العدو الصهيوني 

  . ولمقاومته وليست وحدة تمثل غطاء لالستسالم
تفضل به حضرة صاحب السمو أمير البالد المفـدى         وقال خالد مشعل إن فصائل المقاومة تؤكد على ما          

معرباً عن تمنياته بأن تتخذ قمة الدوحة قرارات بتنفيذ ما ورد في كلمـة سـموه،                .. في كلمته قبل يومين   
وأن تتبنى القمة المطالب الفلسطينية بوقف العدوان واالنسحاب من غزة، ورفع الحصار وفتح المعـابر،               

لحق الشعب الفسطيني من دمار وضحايا، وأن ترفع دعوات لمحاكمة قادة           وتحميل إسرائيل مسؤولية بما     
إسرائيل في المحاكم الجنائية الدولية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وتعزيز صـمود               

وطالب مشعل بوقف جميع أشـكال التطبيـع والعالقـات مـع            . الشعب الفلسطيني حتى يرحل االحتالل    
الذي مازال يحتل أرضنا ويعتـدي      "لها، وبتفعيل أحكام المقاطعة مع الكيان الصهيوني        إسرائيل بكل أشكا  

ودعا إلى جهد عربي ثم دولي إلعادة إعمار غزة، تعزيزاً لدعوة حضرة صاحب الـسمو أميـر                 ". علينا
  . البالد المفدى في هذا اإلطار

وطمـأن خالـد    . ة الفلسطينية كما دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى رعاية عربية للمصالح          
مشعل قادة األمة أن أهل فلسطين سيكونون عند حسن الظن عن طريق الصالبة في الميـدان والحكمـة                  

نحن ال نحمل األمة فوق ما تطيق ولكن ثقوا بأن لكم شعباً عظيماً             "وقال  .. والمرونة والوعي في السياسة   
وأكـد مـشعل أن     ".  وأن تراهنوا على خياراتـه     على أرض فلسطين تستطيعون أن تعتمدوا عليه بعد اهللا        

إسرائيل اليوم لم تعد تلك التي انتصرت علينا في الماضي، فهي أصبحت اليوم عاجزة عن النصر علـى                  
أن اإلدارة األميركية لم تعد تملك الهيمنـة        "كما أشار إلى    " المقاومة، فكيف لو واجهتها األمة صفاً واحداً      

داعياً إلـى التعامـل مـع اإلدارة        "..  المقاومة العراقية وفي المنطقة    وفرض الشروط، وقد هزمت بسبب    
أن ذلك ال يعد دعوة إلعالن الحرب على هـذه اإلدارة األميركيـة،          "ولفت إلى   .. األميركية بمنطق الندية  

  ". وإنما يجب أن نفرض احترام اآلخرين لخياراتنا ومصالحنا
عاً وقريباً على صخرة الصمود بعـد أن تأكـد أنـه ال             وشدد مشعل أن العدوان اإلسرائيلي سيتحطم سري      

.. داعياً الشعب الفلسطيني إلى عدم االكتراث بالجراح وهـدم المنـازل       .. يستطيع كسر إرادة الفلسطينيين   
متوجهاً في هذا اإلطار بالشكر إلى حضرة صـاحب         ".. إن الجرح رغم ألمه سيبرأ وما هدم سيبنى       "وقال  

 على مبادرته بإنشاء صندوق إلعادة إعمار غزة وإعالن سموه مساهمة دولـة             السمو أمير البالد المفدى   
وأكد مشعل أن صورة البطولة في قطاع غزة تُذكر أن ثمة           .  مليون دوالر لهذا الصندوق    ٢٥٠قطر بمبلغ   

أننا ال ندعو العرب اليوم في ظل نزال القوة المعروف إلى           "لكنه بين   .. خيارات أوسع وأرحب أمام األمة    
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 الجيوش، وال نريد توريط األمة في معارك مستعجلة إنما قادة األمة العربية يستطيعون أن يراهنوا                حرب
  ". على خيار المقاومة الشعبية والمراهنة على الشعب الفلسطيني ومن خلفه شعوب األمة

  ١٧/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
   قطاع غزةأبو مازن خيب ظن شعبه في..المبادرة العربية ولدت ميتة : أبو مرزوق .١٠

اكبر دليل على وقوف تلك ، اعتبر موسى أبو مرزوق نائب رئيس حركة حماس اجتماع غزة :أيمن صقر
الدول مع الشعب الفلسطيني واهالى غزة وتناصره وتدعم صموده وتقف بجانبه في هذه المرحلة الحاسمة 

  .من صبر وجهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته
تجاه التطبيع واال يكون هناك استمرار في اى تطبيع موجود وطالب بضرورة وجود مواقف حاسمة 

متوقعا وجود دعم واضع للشعب الفلسطيني في ..خصوصا من الدول المشاركة في اجتماع غزة الطارئ 
قطاع غزة وتحرك سواء في هذا المؤتمر أو في القمة االقتصادية بالكويت وغيره وأيضا ستكون هناك 

  .فلسطينمواقف داعمة للمقاومة وشعب 
وأكد اختالف العرب حول القضية الفلسطينية وان اختالف العرب على المشاركة في هذا االجتماع 
ظاهرة غير سوية ألنه يجب ان يكون العالم العربي صفا واحدا في مواجهة العدوان االسرائيلى ومساندا 

الذي يقع تحت االحتالل ألهلنا وشعبنا وحقوقه الثابتة في قطاع غزة خصوصا لعموم الشعب الفلسطيني 
وأعرب عن اعتقاده بأنه يجب تجاوز هذه المرحلة والوقوف صفا واحدا في  .في هذه المرحلة بالذات

  .مواجهة هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
ائيل وحول المبادرة العربية أكد موسى أبو مرزوق أن المبادرة العربية تم القضاء عليها من قبل إسر

بعدوانها في السابق على الضفة الغربية واحتاللها كامل الضفة الغربية واآلن بعدوانها على قطاع غزة 
  .مشيرا إلى أن المبادرة العربية ولدت ميتة الن هكذا كان الرد االسرائيلى في بدايتها ونهايتها..

ماس رفضتها منذ البداية لتعاملها ومعربا عن اعتقاده بان المبادرة العربية لم تعد قائمة بالمطلق وان ح
غير المنصف مع القضية الوطنية الفلسطينية ونرجو أن يكون للعرب موقف أكثر التزاما بالمواقف الثابتة 

  .تجاه الشعب الفلسطينى
وحول موقف المقاومة بعد استشهاد سعيد صيام وزير الداخلية في حكومة حماس قال إن الشهيد صيام 

ده رسالة واضحة إلى وقوف هؤالء القادة مع المقاومة وقادتها الذين يعملون وسط كان يعمل وفى استشها
مشيرا إلى أن استشهاد سعيد صيام سيعزز من المقاومة  ..النيران لخدمة أمتهم وللتصدي للعدوان

  .وصمود الشعب الفلسطيني
 أكد أن المقاومة قائمة وحول دور المقاومة خالل المرحلة المقبلة وقدرتها على مقاومة العدو الصهيوني

والشعب الفلسطيني سيظل صامدا لمواجهة هذا العدوان وهذا العدوان الغاشم على األخضر واليابس إال 
 اكبر مثال على فشل هذا العدوان وعدم تحقيق أهدافه واآلن ٢١إن صمود شعبنا في غزة في اليوم الـ

  .اتتذهب القيادات اإلسرائيلية إلى أمريكا للحصول على ضمان
كنا نأمل أن يكون ابو مازن " وحول مقاطعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن لالجتماع قال 

مع شعبه الفلسطيني في قطاع غزة إال انه خيب ظنه ولم يكن حاضرا لمواجهة هذا العدوان وجلس بعيدا 
 الشئ يؤسف له جدا ليدين هذا ثم غاب عن مؤتمر لنصرة أهلنا في قطاع غزة والشعب الفلسطيني وهذا

متسائال متى سيتحمل مسؤولياته إذا كان وهو في موقع الرئاسة لم يتحمل تلك المسؤوليات فكيف اليوم .. 
  ".وهو في موقع عليه الكثير من عالمات االستفهام تريدون منه أن يتحمل مسؤولياته

يد أن يكون في هذه القمة ال نر" وردا على حدوث انقسام جديد بين الفصائل لعدم حضور أبو مازن قال
  ".أية إشارة لالنقسام بين الفصائل

 ١٧/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
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  واعتذرنا إلى األتراك... المبادرة المصرية هي الوحيدة المقبولة: أيمن طه .١١

محمد نصر وعماد العلمي ين في حركة حماس القيادي، أن  القاهرة من ١٧/١/٢٠٠٩ الحياة، ذكرت
ة مساء أمس من الدوحة إلجراء محادثات اليوم مع المسؤولين المصريين،  إلى القاهروصال قادمين

في الداخل الموجود في القاهرة حالياً برئاسة صالح بردويل " حماس"وسينضم إليهما وفد حركة 
انه ينتظر ان الطرفين سيناقشان " الحياة"وقالت مصادر مصرية لـ . وعضوية جمال أبو هاشم وأيمن طه

  .في التقدم نحو اتفاق" حاسمة" غلعاد، وان المحادثات ستكون نتائج اللقاء مع
بتعديالتها على المبادرة حماس متمسكة "إن ": الحياة"البردويل لـ القيادي في حماس صالح وقال 

إسرائيل تعتلي اآلن "، واضاف "لن نتنازل إلسرائيل وال يوجد شىء نخسره أو نخشاه... المصرية
  ".لك أم أبت، إال إذا أرادت أن تظل قواتها تحتل غزةالشجرة وستنزل عنها شاءت ذ

: ، وقال"وقف تهريب السالح"وأشار البردويل إلى أن النقطة األساسية التي تطالب بها الدولة العبرية هي 
نحن لسنا مسؤولين عن حدود الغير وليس لدينا قوة في البحر المتوسط ونحن ال نملك منع تهريب "

يركا لديها رقابة على البحر المتوسط وهناك قوات مصرية على الحدود عند أم"، مضيفاً أن "السالح
محور فيالدلفي وال توجد دولة يمكنها منع التهريب، ألن تهريب السالح عملية معقدة للغاية ولذلك ال 

  ".يمكن منعها بقرار سيادي
أن الحركة ، وشدد على "من حق حماس كمقاومة الحصول على السالح بأي طريقة"ولفت إلى أن 

ال "، وقال "ترفض على االطالق وجود قوات مراقبة دولية على الجانب الفلسطيني من محور فيالدلفي"
  ".يمكن أن يتم إدخال قوات دولية رغماً عنا

عـضو  ، أن   غزة مراسلتها من    سمية درويش ، وعن   القاهرة  من    ١٧/١/٢٠٠٩الغد، األردن،   وأضافت  
ـ ل قا في القاهرة أيمن طه   " حماس"وفد   أكدنا للوزير عمر سليمان أننا اتخذنا قـراراً داخـل          ": "الجريدة" ل

حركة حماس باعتماد المبادرة المصرية كمبادرة وحيدة للحل، واستبعدنا كل المبادرات التـي طرحـت               
تقديرنا الكامل لمصر العروبة التي نعتبرها عن تجربة الدولة الوحيدة القادرة           : علينا لعدة اعتبارات أولها   

  .النجاح في هذه المهمة، لما لها من مكانة دولية وقدرة على التأثير في جميع أطراف اللعبة السياسيةعلى 
ان المبادرة المصرية هي المبادرة التي حظيت بتأييد المجتمع الدولي وتعاطـت معهـا إسـرائيل                : ثانيها

المتحدة والمجتمع الدولي كلـه     وتلقى دعماً من معظم الدول العربية واألوروبية والواليات المتحدة واألمم           
وبالتالي، قررنا عدم تشتيت االنتباه واعتذرنا إلى جميع الدول العربية والصديقة التي كانت لها مبـادرات            

  .وركزنا على المبادرة المصرية فقط
اننا في حركة حماس نؤكد بشكل صريح وواضح أننا لم نختلف أو نطلب تعديل أي بند أو فقرة أو                   : ثالثها
 من المبادرة المصرية، ألن مبادرة الرئيس مبارك تحدثت عن خطوط عامة وتناولت أربع قـضايا                كلمة

الفلسطينية، وكل مـا    -وقف العدوان واالنسحاب اإلسرائيلي والتهدئة والمصالحة الفلسطينية      : رئيسية هي 
ريين يثقون في   ومما جعل المسؤولين المص   . قمنا به هو تقديم تصور تفصيلي لحل هذه االشكاليات األربع         

ما قلنا بالفعل أكدنا لوفد رسمي تركي حضر للقاهرة من أجل المساعدة على إنجاح المباحثـات والتقـدم                  
بمبادرة بديلة أن الحركة مرتاحة لسير المباحثات مع الجانب المصري وتقبل به وسيطا وحيدا للتوصـل                

  ".إلى وقف إطالق النار
ى اتفاق مع الجانب المصري قبل تقرير مصير القمة الطارئة          لقد أكدنا حرصنا على التوصل إل     : "وأضاف

التي دعت إليها قطر، لنثبت للمصريين أننا ال نريد المزايدة على دورهم ونحن ال نريد أن تتأثر قـضيتنا                   
  ".بأي خالفات عربية، وهو الموقف الذي أكد لمصر أيضا صدقنا في تمسكنا بدورها

التصور يتضمن ضرورة وقف إطالق النـار       : "إلى مصر قال  " حماس"وعن مالمح التصور الذي قدمته      
فوراً وانسحاب إسرائيل من غزة ورفع الحصار وفتح المعابر بما فيها معبر رفح، فبالنسبة إلـى مـسألة                  
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وقف إطالق النار وضعنا ساعة الصفر والفترة الزمنية التي يجب على إسرائيل االنـسحاب فيهـا مـن                  
  ".، وتفاصيل أخرى ال نريد اإلفصاح عنها في الوقت الراهنالقطاع بعد وقف إطالق النار

على ضرورة  " حماس"لقد كان هناك اتفاق في وجهات النظر بين المسؤولين المصريين ووفد            : "وأضاف
وقف إطالق النار بأسرع وقت ممكن، ألنه كلما كان التبكير بساعة الصفر لبدء سريان وقف إطالق النار                 

  ". شهيدا٥٠ الشعب الفلسطيني الذي يسقط منه كل يوم نحو سريعا كان ذلك في مصلحة
لقد بحثنا الموضوع المهم وهو وقف إطـالق النـار وركزنـا علـى              : "وبشأن موضوع التهدئة قال طه    

ضرورة عدم مصادرة حق المقاومة على األرض في التصدي ألي عدوان أو خرق إسـرائيلي لوقـف                 
  ".ة قصيرة األجل، وإسرائيل تريدها دائمةطلبت أن تكون الهدن" حماس"و. إطالق النار

حماس تقبل وجود مراقبين دوليين على المعابر بما        : "وعن موضوع القوات الدولية والمراقبين أجاب طه      
  ".فيها معبر رفح وليس على الحدود

اقترحنا على مصر وضع إدارة مؤقتـة تتـولى فيهـا           ": "حماس"وبشأن إدارة معبر رفح قال القيادي في        
 سابقة من أجهزة األمن الوطني الموجودين في قطاع غزة إدارة المعبر لحين تـشكيل حكومـة                 عناصر

 ".فلسطينية متوافق عليها تدير الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتولى بالتالي إدارة المعبر
" حماس"عضو المكتب السياسي لحركة  أن :دمشق، من ١٦/١/٢٠٠٩ قدس برس، وكالة ونشرت

أن القاهرة لن تطلب منهم إرسال وفد جديد " قدس برس" تصريحات خاصة لـ  في أكد عزت الرشق
لم نقرر إرسال وفد جديد إلى القاهرة ألننا لم نتلق : "، وقال"حماس"لمناقشة الرد اإلسرائيلي على مطالب 

   ".دعوة منها ولم يخبرنا اإلخوة في مصر بأن لديهم شيئا جديدا، ولذلك لم نرسل وفدا إلى مصر
  
  في معبر رفحمصر أبدت انفتاحاً لوجود الحكومة المقالة ":  السعوديةطنالو" .١٢

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن حماس أبلغت : عبدالرؤوف أرناؤوط، الوكاالت: رام اهللا، القاهرة
مصر موافقتها على تهدئة لمدة سنة يجري تمديدها الحقا، رافضة بذلك اقتراح التهدئة الممتدة لما بين 

ما، كما رفضت اقتراح وجود مراقبين دوليين وأبدت انفتاحا لوجود مراقبين أتراك فيما  عا١٥- ١٠
رفضت التعهد بعدم تهريب السالح في وقت أشارت فيه المصادر إلى أن مصر أبدت انفتاحا للمرة 
األولى لوجود للحكومة المقالة في غزة على معبر رفح سويا مع حرس الرئاسة الفلسطيني والمراقبين 

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في اتصال هاتفي من . وروبييناأل
هذه مالحظات "دمشق ردا على سؤال عما إذا كانت حماس طرحت فكرة الهدنة لمدة سنة مع إسرائيل 

في خالل اجتماع وفد الحركة مع السلطات المصرية " الحركة على المبادرة المصرية، هذا ما طرحناه
 .وأصرت حماس على انسحاب فوري للقوات اإلسرائيلية من غزة مع بدء وقف إطالق النار". القاهرة

  ١٧/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
  
  "ورقة تفاهم وقف إطالق النار"حول ما سمته " الشرق األوسط" ينفي ما نشرته زهري أبو .١٣

ما نشرته صحيفة   ": ات صحفية سامي أبو زهري في تصريح    " حماس" المتحدث باسم    قال : وكاالت -غزة
والقاهرة تتضمن أمورا غير دقيقـة وال       " حماس"حول الورقة التي تم التوصل إليها بين        " الشرق األوسط "

وتسريب مثل هذه المعلومات يهـدف إلـى تثبيـت مواقـف            . عالقة لها بما تم االتفاق عليه مع القاهرة       
نحـن  ":  أبو زهـري   وقال .لى حد تعبيره  ، ع "حماس"األطراف األخرى، وعرضها وكأنها موقف حركة       

نعتبر هذا التصعيد الذي أثمر عن اغتيال سعيد صيام ردا إسرائيليا على المبادرة المصرية، وهو تأكيـد                 
  من إسرائيل على أنها غير معنية بالمبادرة المصرية إال وفق شروطها التي تريد مـن خاللهـا تركيـع                   
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إال ثباتا وإصرارا علـى     " حماس"العكس من ذلك فإنها لن تزيد       الشعب الفلسطيني، ولكن هذه الدماء على       
  ". خيار المقاومة وقدرة على الصمود

  ١٧/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 
  
  عن أن عمر سليمان لم يلتقي وفد حماس بالقاهرة" الحياة" ينفي ما نشرته صحيفة البردويل .١٤

ردويل في تصريحات خاصة لـ إلى القاهرة الدكتور صالح الب" حماس" عضو وفد حركة قال: القاهرة
نحن بانتظار وفدنا القادم من الدوحة مساء اليوم على أن يتم لقاء غدا صباحا مع الوزير ": "قدس برس"

نفى البردويل ما  و".عمر سليمان لنتسلم منه الرد رسميا لندرسه في الحركة ونتخذ منه الموقف المناسب
الجمعة من معلومات عن أن اللواء عمر سليمان لم يلتقيهم اللندنية اليوم " الحياة"ورد في تقرير صحيفة 

نحن التقينا بالوزير عمر سليمان ثالثة : "، وقال"عاصفا"أو أن االجتماع بالمسؤولين المصريين كان 
مرات وكان الكالم هادئا ومتزنا وباحترام متبادل، والمرة الرابعة كان الوزير عمر سليمان مع الرئيس 

ملكة العربية السعودية، وقد كان اجتماعنا مع وكيله عمر القيناوي وكان االجتماع حسني مبارك في الم
أطلقت صرخات استغاثة فهذه غير صحيحة فنحن مقاومة وغزة " حماس"متزنا وهادئا، أما أن قيادات في 

  ".تستغيث العالم بأسره ألن العدوان اإلسرائيلي تسمع أصوات قنابله في مصر
  ١٦/١/٢٠٠٩قدس برس، 

  
 المقاومة تواصل التصدي للتوغالت وتدك كيان االحتالل بالصواريخ:  للعدوان٢٢اليوم الـ .١٥

 لعدوانها على قطاع غزة بسلسلة من ٢٢استهلت القوات اإلسرائيلية اليوم الـ:  وكاالت-الجزيرة 
الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع وتركز على القصف على أجزاء من 

 صاروخا على جنوب إسرائيل خالل ١٥من جانبه اعترف الجيش اإلسرائيلي بسقوط . دينة غزةم
 .الساعات الماضية نتج عنها أربع إصابات

وأعلنت كتائب القسام أن مقاوميها أطلقوا مساء الجمعة سبعة صواريخ على مستعمرات كفار سعد وكفار 
 .ميمون ونتيفوت في غضون ساعتين فقط

 من مساء الجمعة، أعلنت سرايا القدس عن قصف مدينة عسقالن بثالثة صواريخ  وفي وقت سابق
باالشتراك مع كتائب القسام في محيط محطة الخزندار " أر بي جي"واستهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة 

 ). شمال لقطاع(للوقود قرب منطقة السودانية 
استهداف قوة إسرائيلية خاصة بالنيران وأكدت سرايا القدس كذلك إصابة عدد من جنود االحتالل بعد 

  .بشكل مباشر في منطقة العمور شرق خان يونس، حيث دارت اشتباكات بين الجانبين
كما أعلنت ألوية الناصر صالح الدين الذراع العسكري للجان المقاومة الشعبية أنها أطلقت بعد الرابعة 

الستيطاني اإلسرائيلي الواقع إلى من مساء الجمعة صاروخين من طراز سجيل على تجمع أشكول ا
 . الشرق من خان يونس

كما أكدت أنها أطلقت .  من طراز غراد١٣ صاروخا منها ٣٩وكانت فصائل المقاومة قالت إنها أطلقت 
، كما فجرت "أر بي جي"عشرات قذائف الهاون على مواقع القوات اإلسرائيلية في القطاع وقذائف 

 . ت المتوغلةعبوات ناسفة باآلليات والدبابا
    ١٧/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
  صيام نجح في التغلب على مفاجأة الضربة األولى": األخبار" مقربة من حماس لـمصادر .١٦

ـ "حماس"قالت مصادر مقربة من     : غزة القيادي فـي حمـاس الـذي اغتالتـه          [صيام "، إن   "األخبار"، ل
 األولى التي وجهتها طائرات االحـتالل   نجح في التغلب على مفاجأة الضربة  ]أمس سعيد صيام  " إسرائيل"
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، وتمكن من إعادة هيكلة وتوزيع المهام في        ]في بداية العدوان على قطاع غزة      [لألجهزة األمنية والشرطة  
  ."ظل الحرب القائمة في غزة

 ١٧/١/٢٠٠٩األخبار، 
  
  غزة فتح تعلن وقوفها إلى جانب المقاومة في .. تظاهرة حاشدة تنديداً بالعدوان: رام اهللا .١٧

روى شهود ان الصدامات اندلعت في وقت تجمع مئـات          :  وكاالت - القدس العربي    - رام اهللا    -الخليل  
هتف االف الفلسطينيين    و .الفلسطينيين بعد صالة الجمعة للتظاهر ضد الهجوم االسرائيلي في قطاع غزة          

اع غزة، ودعوا للوحدة    الجمعة في رام اهللا ضد القمم العربية خالل تظاهرة موحدة نظمت تضامنا مع قط             
  .الفلسطينية الداخلية

في ) الوطنية واالسالمية (وهذه هي المرة االولى التي تنظم فيها تظاهرة تضم مختلف الفصائل الفلسطينية             
ووزع خالل  .  يوما ٢١الضفة الغربية تضامنا مع قطاع غزة منذ بدء الهجوم االسرائيلي على القطاع قبل              

اننـا نقـف بكـل    'علنت فيه وقوفها الى جانب المقاومة الفلسطينية وقالت فيه    التظاهرة بيان لحركة فتح ا    
شموخ امام عظمة المقاومة والمقاومين االبطال، وندعو جماهير شعبنا الى احتضانهم وااللتفاف حـولهم              

المقاومـة  'وهذه هي المرة االولى التي تعلن فيها حركة فتح نـصرتها لــ     .'وحماية المقاومة ونصرتها  
  .وان لم تستخدم اسم حماس في غزة' سطينيةالفل

 ١٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  قمة غزة أعطت دعماً كبيراً لبرنامج المقاومة: أحمد جبريل .١٨

على الزخم الكبير الذي اعطته قمة  ـ القيادة العامة اكد احمد جبريل رئيس الجبهة الشعبية :طه حسين
وقال ان حرص حضرة صاحب السمو الشيخ  .في غزةالدوحة للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني 

حمد بن خليفة آل ثاني على ان تكون المقاومة موجودة في قمة غزة احساس كبير بالمسؤولية ويبلسم 
جراح شعبنا الننا نحن الفصائل الموجودة هنا والتي تخوض المعركة في الميدان واما الباقون فيقفون 

  .نون شامتينمتفرجين علينا وفي بعض االوقات يكو
وأضاف جبريل ان كالم سمو االمير عن قطع العالقات مع العدو االسرائيلي والدعوة الى تجميد كل 
اشكال التطبيع تمت ترجمته الى قرارات عملية من جانب قطر وموريتانيا يجب ان يتم تعميم ذلك عربيا 

 العادة بناء ما تهدم ومعالجة بايقاف التطبيع وتنشيط المقاطعة العربية وايضا بتقديم الدعم المادي
الجرحى وهي اشياء ايجابية ينظر إليها الشعب بكل االمتنان واالحترام لقطر الصغيرة بينما هناك دول 

  .عربية كبيرة لكنها لالسف الترى ماذا يدور هناك في قطاع غزة
ر الصغيرة وحول مقاطعة دول عربية لها وزنها للقمة قال ان معايير الوزن تغيرت حيث رأينا قط

 مليونا وهو ليس تقليال من الشعب المصري االصيل والمعروف بمواقفه تجاه ٧٠ومصر بما لديها من 
القضية الفلسطينية والذي ال يمكن ألحد ان يزايد عليه ولكن كان هناك بعض المسؤولين في مصر قزموا 

ترونها تقف في موقف مصر وصغروها بحيث اصبحت دولة صغيرة للغاية وليس لها اي تأثير وانتم 
الوساطة والوسيط بيننا وبين العدو وفي بعض االوقات لالسف فان هذه الوساطة التكون في موقع 
النزاهة بل نشعر وكأنهم يقفون مع العدو لتحقيق مكاسب منا لم يستطع العدو ان يحققها في الميدان 

ب المسدس في رأسنا وعلينا فيريدون ان يحققوها في السياسة وفي الضغوط ويضع لالسف بعض العر
ان نقدم التنازل السياسي بعد صمود شعبنا ونحن نقول لن نقدم ذلك وان مقاطعة هذه الدول بامكاناتها 
الكبيرة التي يمكن لو استخدمتها ألوقفت العدوان منذ اليوم االول بما لدى مصر والسعودية من اوراق 

  .يوما واحداضاغطة على هذا العدو كفيلة بأال يستمر العدوان 
 ١٧/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
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  وح يدعو لجبهة وطنية موحدة ووقف المفاوضاتملّ .١٩

دعا نائب األمين العام للجبهة الشعبية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية عبـد                 :نابلس
مل معاً  قوى الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى التوحد، والع        ،  في تصريح صحافي  ،  الرحيم ملوح 

في إطار جبهة وطنية واحدة موحدة لمواجهة العدوان، داعياً أيضاً الـرئيس محمـود عبـاس والقيـادة                  
الفلسطينية لوقف كافة أشكال التفاوض مع االحتالل، كقرار سياسي في ظل العدوان واالستيطان وبعد ما               

  .وممارستها العدوانية" يليةاإلسرائ"ثبت عقمها وضررها، حيث تحولت إلى آلية لحملة العالقات العامة 
  ١٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   "إسرائيل" سعيد صيام بغزة ويتوعدون  الشهيد الفلسطينيين يشيعونآالف .٢٠

 الفلسطينيين بعد ظهر الجمعة جثمان القيادي في حركة حمـاس سـعيد             آالفشيع  : ـ اشرف الهور   غزة
في ' الشهداء'وري جثمانه في مقبرة     صيام ونجله وشقيقه من امام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة حيث            

ورفـع  ،  وردد المشيعون هتافات تدعوا للثـأر واالنتقـام لمقتلـه         . حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة     
  . المشاركون في جنازة التشييع رايات حماس الخضراء ورايات للفصائل الفلسطينية

  ١٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
   لن تتأثر باستشهاد القادةتنعى صيام وتؤكد أن المقاومة" الجهاد" .٢١

، القيادي "قدس برس"نعت حركة الجهاد في فلسطين، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، وتلقته  :غزة
الجهاد "وأكدت  .ووزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المقالة سعيد صيام" حماس"البارز في حركة 

ن لن تتأثر باستشهاد قادتها، فبرغم حجم األلم والحزن المقاومة الباسلة على أرض فلسطي"، أن "اإلسالمي
الذي يلف قلوبنا باستشهاد إخواننا وأبناء شعبنا، إالّ أن دماءهم ستضيء الطريق ألنها دليل على صوابية 

  ". النهج واستقامة المسيرة
  ١٦/١/٢٠٠٩قدس برس، 

 
   نقضت التهدئة والمفاوضات معها عبثية   "إسرائيل": رفيق النتشة .٢٢

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس محكمتها الحركيـة العليـا            :   عوض الرجوب  - رام اهللا 
رفيق النتشة في حديث للجزيرة نت إن الحرب اإلسرائيلية في غزة موجهة ضد الشعب الفلسطيني اآلمن،                

  .وتستهدف إرادته ومنعه من التفكير في المقاومة عسكرية كانت أم سلمية
مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي بأنها عبثية ألنها لم تحقق شيئا جوهريـا، مـضيفا أن               ووصف النتشة ال  

المفاوضات ال ينبغي أن تجري لذاتها وإنما لتحقيق نتائج وأهداف وطنية عليا، وهو ما لم يتحقـق حتـى                   
فق على   يوما كما ات   ٢٥وأكد النتشة أن التهدئة سبق أن أعلنت قبل أن تصل حماس إلى الحكم لمدة                .اآلن

 يوما، لكن إسرائيل نقضتهما، وذلك ما وقع مع التهدئة األخيرة، مما يدل علـى وجـود                 ٥٢أخرى لمدة   
  .قرار بمواصلة العدوان ومتابعته بأحدث األسلحة األميركية

 ١٧/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت
  
  "قمة غزة" يشن هجوماً على عباس لمقاطعته المصريمشير  .٢٣

، والقيادي بالمجلس التشريعي" كتلة التغيير واإلصالح" أمين سر قال النائب مشير المصري، : غزة
دليل واضح "، إن مقاطعة الرئيس الفلسطيني المنتهية واليته محمود عباس لقمة غزة الطارئة، هو بحماس



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                     ١٣١٧:         العدد       ١٧/١/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

على أنه خلع ثياب الفلسطينية والوطنية بعد أن خلع ثياب األخالق والسياسية، وعليه مغادرة موقع الشعب 
  .، على حد وصفه"ادرته لموقع الرئاسةبعد مغ

 ليس بقرار ) من عدوان إسرائيلي(ما يحدث في غزة "وخلص النائب مشير المصري إلى القول إن
صهيوني وأمريكي فقط؛ وإنما بقرار من بعض األنظمة العربية، ومن السيد عباس وفريق أوسلو في رام 

لذين يحلمون أن يعودوا إلى قطاع غزة على ظهر دبابة ، ا)جناح السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية(اهللا 
  .، وفق ما ذهب إليه"صهيونية

  ١٦/١/٢٠٠٩قدس برس، 
  
  االنقسامات العربية تنعكس في الصف الفلسطيني :واتمة يلتقي الجميل وميقاتي وعونح .٢٤

ـ    ـ       " الجبهة الديموقراطية "واصل األمين العام ل سؤولين نايف حواتمة والوفد المرافـق زيارتـه علـى الم
امين الجميل والرئيس نجيب ميقاتي ورئيس تكتـل        " الكتائب اللبنانية "اللبنانيين فالتقى أمس، رئيس حزب      

النائب ميشال عون ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم االرثوذوكس المطران الياس          " التغيير واالصالح "
  .عودة
 جميع القوى الديموقراطية المناضـلة مـن        إن التواصل بيننا في إطار سياسة العمل المشترك بين        : "وقال

أجل حياة حرة مستقلة لكل بلد من بلداننا، من أجل لبنان حر مستقل سيد، ومرتبط على قاعدة من التبادلية                   
  ".لمحيطه العربي، من أجل فلسطين قادمة جديدة مستقلة حرة لشعب ناضل طويال

الوطنية الفلـسطينية وإعـادة بنـاء الموقـف         تحدثنا عن الخطوات الممكنة إلعادة بناء الوحدة        : "أضاف
العربي، كنا ندعو الى قمة واحدة موحدة ووجدنا انفسنا أمام ثالث قمم عربية تزيد اإلنقسام إنقساما، وهذه                 
اإلنقسامات العربية العربية تعكس نفسها على األوضاع الفلسطينية بتعيمـق اإلنقـسامات فـي الـصف                

  ..".ء اإلنقسامات وتأجيل خالفاتنا إلى ما بعد دحر العدوانإنها"وشدد على أهمية  ".الفلسطيني
  ١٧/١/٢٠٠٩المستقبل 

  
  يتبنى اطالق الصواريخ من جنوب لبنان "القيادة العامة"بيان باسم ": المستقبل اللبنانية" .٢٥

حول طالق الصواريخ مـن الجنـوب       " كتائب الشهيد جهاد جبريل القيادة العامة     "صدر بيان منسوب الى     
بتوفيقنا من اهللا عز وجل، تمكنت احدى مجموعاتنا العسكرية المـشتركة مـن   : "وجاء في البيان . اللبناني

اطالق صواريخ عدة باتجاه المستوطنات الصهيونية في شمال فلسطين في تمام الساعة الثامنة والنـصف               
 هرعت  وعلمنا ان سيارات اسعاف صهيونية مع عدد من آليات العدو         . ١٤/١/٢٠٠٩من صباح االربعاء    
  .الى المنطقة المذكورة

اننا نعلن لقادة العدو، ان االغتياالت الجبانة وقتل االطفال والعمليات التي ينفذها في قطاع غزة لن تمـر                  
ان العدو والعمق الصهيوني لن ينعما باالمن واالمان طالما بقيت مستمرة في عملياتها ضـد               . دون عقاب 

كما نـشكر كـل مـن       . توفي االيدي وهذا عهدنا وقسمنا لشعبنا     الشعب الفلسطيني األبي واننا لن نقف مك      
  ".دعمنا وساعدنا في انجاح هذه العملية

  ١٧/١/٢٠٠٩المستقبل 
  
  األسلحة لحماس  تهريبورايس وقعتا مذكرة تفاهم لمنع ليفني .٢٦

 االميركية كوندوليزا رايس اإلسرائيلية تسيبي ليفني أمس مع نظيرتها وقعت وزيرة الخارجية - واشنطن
تنص على مساهمة واشنطن بمساعدات تقنية ومراقبين لمنع تهريب األسلحة لحماس " مذكرة تفاهم"

والعمل على تشكيل فرق مراقبة في رفح لسد األنفاق ووسائل تهريب األسلحة، في استجابة لمطلب 
  .اسرائيلي رئيسي للتوصل الى وقف اطالق نار في غزة
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ة األميركية، وفي زيارة مستعجلة للوزيرة االسرائيلية وجهود ووقعت رايس وليفني المذكرة في الخارجي
ديبلوماسية لصوغها من قبل مسؤولين أميركيين واسرائيليين أبرزهم نائب مساعد رايس لشؤون الشرق 
األدنى جيفري فيلتمان والمدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية أهارون ابراموفيتش الذي أدار 

  .رة في األيام األخيرةالمفاوضات حول المذك
، أن االتفاق ءالثالثاواعتبرت رايس في يومها األخير في الخارجية ومع انتقال السلطة الى باراك أوباما 

وستقدم الواليات المتحدة وبعد مشاورات ". أحد عناصر الوصول الى اتفاق وقف اطالق نار دائم"
ة في هذا الشأن، مساعدات تقنية لوقف تهريب للخارجية مع وزارتي الدفاع والكونغرس واالدارة الجديد

وأكدت رايس أن وقف تسريب األسلحة .  الممتدة بين غزة ومصر في منطقة رفحاألنفاقاألسلحة عبر 
في قوة المراقبين " على األرجح"هو شرط للوصول الى اتفاق وأن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستشارك 

  .الدوليين
مبادرة المصرية، وتحدثت عن احتمال عقد مؤتمر للدول المانحة في وأكدت أن الخطوة تأتي لدعم ال

النروج أو الجمهورية التشيكية بعد انتهاء القتال العادة بناء المناطق المهدمة وللتعامل مع األوضاع 
أن الكثير يمكن القيام به النتشال غزة من ظلمة حكم حماس والى أسلوب حكم "وأكدت .  هناكاإلنسانية

  ". يمكن أن تأتي به السلطة الفلسطينيةجيد ومضيء
وأكدت الخارجية أن المذكرة تم البحث فيها مع ادارة أوباما وأن رايس أطلعت الوزيرة المقبلة هيالري 

  .كلينتون ومستشار األمن القومي الجديد جايمس جونز على التفاصيل
  ١٧/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  من جانب واحد غزة فيلنار طالق ا وقف إل إعالن  تتجه نحو"إسرائيل" .٢٧

اعلنت اسرائيل امس انها ستقرر اليوم من جانب واحد وقفاً الطالق النار في قطاع غزة،  - القدس المحتلة
بعدما تزايدت الضغوط الدولية عليها، ال سيما مع اقتراب موعد تسلم االدارة االميركية الجديدة مهماتها 

  ".حماس"لمصرية مع حركة  المقبل، من دون انتظار نتائج الوساطة اءالثالثا
وجاء هذا التطور إثر استجابة واشنطن الحد شروط اسرائيل الرئيسية للتقدم نحو وقف النار مع توقيع 

 الى األسلحةالدولتين مذكرة تفاهم تقضي بمساهمة الواليات المتحدة التقنية والبشرية في منع تهريب 
  .جودة ومنع حفر المزيد منهاقطاع غزة ومراقبة الحدود المصرية وسد االنفاق المو

واعلن مصدر حكومي اسرائيلي مساء امس ان الحكومة االمنية االسرائيلية ستصوت اليوم السبت 
اقتراح لوقف اطالق النار من جانب واحد في قطاع غزة، بدال من الدخول في اتفاق رسمي " لمصلحة"

من تحقيق مكاسب " حماس" ان تحرم ويمكن لمثل هذه الخطوة". حماس"لوقف القتال بوساطة مصرية مع 
وقال مسؤول اسرائيلي ان . سياسية عبر اتفاق تهدئة يتضمن تخفيف الحصار االسرائيلي على قطاع غزة

وقالت مصادر  .الجيش سيبقى في قطاع غزة في حال اتخذت الحكومة االمنية قرارا بهذا المعنى
 توقيع ستجري االحد لكن اسرائيل ردت بأنه اسرائيلية ان مسؤولين مصريين ابلغوا اولمرت بأن مراسم

 .لم تتفقا بعد على شروط وقف اطالق النار" حماس"من السابق الوانه االلتزام بهذا الموعد الن اسرائيل و
وقال المسؤولون الغربيون ان االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون الموجود في المنطقة قد يحضر 

  .التوقيع
  ١٧/١/٢٠٠٩الحياة، 
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   تلقت معلومات عن وصول صيام لمنزل استأجره قبل الحرب"إسرائيل" .٢٨
كشفت مصادر أمنية في اسرائيل أمس، قصة نجاحها في اغتيال سعيد صيام وزير الداخلية في  :تل أبيب

حكومة حركة حماس في قطاع غزة أول من أمس، ويتضح منها، ان معلومات وصلت اليها حول 
 .يخ رضوان وعن قدومه لزيارته عند اغتيالهاستئجاره منزال في حي الش

ولكنها . وقالت هذه المصادر، انها ال تستطيع إعطاء تفاصيل كثيرة، حتى ال تكشف مصادر معلوماتها
وان .  يوما من اغتياله٢٠كشفت ان إياد صيام، شقيق سعيد، استأجر له بيتا في حي الشيخ رضوان قبل 

ولكن سعيد لم . وقد تم اعداد البيت بسرية. السرية خالل الحربهدف استئجاره كان استخدامه للقاءاته 
وحضر سعيد صيام . وعندما قرر استخدامه عرفت اسرائيل وبدأت ترصد المكان عن قرب. يستخدمه

ومعه ابنه محمد وشقيقه اياد من أجل لقاء مساعده األمين، صالح أبو شرخ، قائد جهاز االمن الذي شكله 
وما ان علمت المخابرات االسرائيلية بأمر اللقاء حتى عممت الخبر . ومة حماسصيام ذراعا أساسية لحك

فحصلت عليه وأعطيت األوامر للطائرات الجاهزة في الجو، فألقت . طالبة أمرا قياديا بإجازة االغتيال
  .قذيفة زنتها طن فهدم البيت كله وحفرت حفرة ضخمة في األرض من جراء االنفجار

  ١٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
   متفجراتألف طن يوماً من الحرب ٢١الطائرات اإلسرائيلية استخدمت في : القناة العاشرة .٢٩

كشفت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي النقاب عن أن الجيش اإلسرائيلي اسـتخدم             : ترجمة خاصة 
 غـارة   ٢٥٠٠ يوماً نصف سالحه الجوي وأنه نفذ ما ال يقل عـن             ٢٢في حرب غزة التي اندلعت منذ       
  .خالل األسابيع الثالثة المنصرمة

وأوضح المراسل العسكري للقناة اإلسرائيلية أن الطائرات العسكرية اإلسرائيلية وحدها ألقت على غـزة              
، مشيراً إلى أن هذا الوزن ال يدخل في هذا الحساب البتة ما             )ألف طن (مليون كيلو غرام من المتفجرات      

مشاة في األلوية البرية والمدمرات وسفن الصواريخ فـي سـالح البحريـة             أطلقته المدفعية والدبابات وال   
 .اإلسرائيلي

  ١٧/١/٢٠٠٨وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 
  
  "الحملة العسكرية ربما تضغط على حماس، ولكنها تدمر إسرائيل ":"هآرتس" .٣٠

" الحملة الجنونية"اه الصادرة صباح اليوم، الجمعة، متناوال ما أسم" هآرتس"كتب آري شافيط في صحيفة 
وأشار في هذا السياق إلى أن قصف مدينة مكتظة بالسكان . على قطاع غزة، وتحديدا ما حصل يوم أمس

 .هو عمل خطير، فكم بالحري عندما تتآكل الشرعية الدولية إلسرائيل
م، إال وفي إشارة إلى توقيت قصف مقر األنروا، كتب أن قصف مقر يتبع لألمم المتحدة ال يحصل كل يو

 .أنه من الجنون القيام بذلك في اليوم الذي يصل فيه السكرتير العام لهيئة األمم المتحدة إلى البالد
ويضيف أن الضغط العسكري للجيش، يوم أمس، ربما يضغط على حركة حماس، ولكنه يهدم إسرائيل 

في قاعات المجتمع نفسها، ويهدم صورتها، ويهدمها على شاشات التلفزيون في كافة أنحاء العالم و
 ".الواليات المتحدة خاصة أوباما"الدولي، وفي المكان األهم وهو 

وفيما يؤكد التصعيد الخطير الذي تقوم به قوات االحتالل في األيام األخيرة، يشير الكاتب إلى أنه يتبنى 
 وموزونة  يوما كانت مدروسة٢١الموقف اإلسرائيلي من الحرب، حيث يعتبر أن الحرب التي بدأت قبل 

واعتبر أن ما بدأ كحملة . ومشروعة، إال أنه يشير إلى أن الحرب تجاوزت كل الحدود في األيام األخيرة
 .عسكرية مدروسة وضرورية تحول إلى استخدام للقوة المنفلتة العقال في منطقة مأهولة بالسكان

د أن ينهي حربه الثانية يري) العدوان على لبنان(وبحسبه فإن رئيس الحكومة وخالفا لحربه األولى 
ويخلص في نهاية مقاله إلى القول إنه بعد أن يتوقف إطالق النار في األيام القليلة  ".أراض محروقة"بـ

عندها سنكتشف أننا "ويضيف . القادمة سوف يغرق العالم بصور الدمار والقتل التي تتسمر لها األبدان
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ر ليس بأمريكا أوباما، وإنما بأرواح أبنائنا وبناتنا سندفع ثمن مغامرة القوة الغشوم في األسبوع األخي
 "..أيضا

 ١٧/١/٢٠٠٩، ٤٨عرب 
  
  يبعث رسالة الى اولمرت يحفزه فيها على العقاب الجماعي للفلسطينيين" اسرائيل "حاخام .٣١

 كشف أمس عن رسالة بعثها مردخاي إلياهو المرجعية الدينية األولى في إسرائيل :هاني زايد- القاهرة 
يس الوزراء إيهود أولمرت يحفزه فيها على استمرار العقاب الجماعي للفلسطينيين تطبيقاً إلى رئ

  .لنصوص التوراة التي تنص على قتل الرجال واألطفال وحتى الرضع والنساء والعجائز وسحق البهائم
لة  برسا-  الذي شغل في الماضي منصب الحاخام الشرقي األكبر إلسرائيل- "مردخاي إلياهو" فقد بعث

وهي عبارة " عالم صغير"  ضمن نشرة-إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت وكل قادة إسرائيل
عن كتيب أسبوعي يتم توزيعه في المعابد اليهودية كل يوم جمعة، ذكر فيها قصة المجزرة التي تعرض 

من " ١٤وحتى  ٩" لها شكيم ابن حمور والتي وردت في سفر التكوين وتحديداً في اآليات ما بين
كدليل على النصوص التوراتية التي تبيح لليهود فكرة العقاب الجماعي ألعدائهم وفقا " ٣٤" اإلصحاح

طبقاً لما ورد في التوراة فإن مدينة بأكملها تحملت المسؤولية " ألخالقيات الحرب، حيث كتب إلياهو بأنه
  ".الجماعية عن السلوك غير األخالقي ألحد من أفرادها

  ١٧/١/٢٠٠٩ السعودية، الوطن،
 
  من اإلسرائيليين يطالبون باستمرار العدوان على غزة% ٩٠: استطالعات .٣٢

" معـاريف "و" هـآرتس "عكست نتائج استطالعين للرأي نشرا في صحيفتي        :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
ائمـه،  اإلسرائيليتين، مدى تأييد اإلسرائيليين الستمرار العدوان على قطاع غزة، دون أي تحفظ مـن جر              

وما يدعم نتائج االستطالعين أن نتائجهما جاءت متشابهة، من حيث التوجه، حتى وإن اختلفـت صـيغ                 
بزعامة وزير الحـرب    " العمل"األسئلة المطروحة، في حين أن االستطالعين أثبتا نتيجة زيادة قوة حزب            

  .إيهود باراك، على خلفية المجازر التي ارتكبها في غزة
من اليهود االسرائيليين يؤيدون استمرار العدوان على غـزة، إذ          % ٨٩،٢، أن   "فمعاري"وقال استطالع   

إنهم يؤيدون استمرار العدوان وحتى توسيعه وادخال قوات اضافية، حتى القضاء كليا على             % ٥٣،١قال  
يؤيدون استمرار العدوان من دون توسيعه، والبحث عـن         % ٣٦،١القدرات العسكرية في قطاع غزة، و     

مـن اليهـود االسـرائيليين الـذين شـملهم          % ٧،٩ضمن وقف إطالق النار، في حين أن        حل سياسي ي  
  .االستطالع طالبوا بوقف القتال والبحث عن حل سياسي

معجبون بأداء جيش االحتالل رغم المجازر التـي اقترفهـا، إذ صـنف             % ٩٣،٧وأظهر االستطالع أن    
% ٣،٥بتقدير جيد، في حـين أن       % ١١،٦ و منهم األداء العسكري اإلسرائيلي بتقدير جيد جدا،      % ٨٢،١

  .اعتبروه سيئا% ٠،٩أي % ١اعتبروه اداء متوسطا، ونصف بالمائة قالوا إنه ليس جيدا، واقل من 
من المستطلعين في استطالع صـحيفة هـآرتس، قـالوا إن جـيش االحـتالل               % ٨٢وفي المقابل فإن    

اإلجابة عـن   % ٥لى أن الجيش بالغ، ورفض      وافقوا ع % ١٣اإلسرائيلي لم يبالغ باستخدام القوة، مقابل       
  .السؤال

قالوا إنهـا   % ٩في هذا االستطالع أن الحرب على غزة تعتبر ناجحة بالنسبة إلسرائيل و           % ٧٨واعتبر  
من المستطلعين باستمرار العدوان، منقسمين تقريبـا       % ٧٥قالوا إنهم ال يعرفون، وطالب      % ١٣فاشلة، و 

  .بين استمراره بوتيرته الحالية، وبين توسيع العدوان
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 المتسع يوما يوم بعد يوم، يبني وزير الحرب إيهـود بـاراك شـعبيته، إذ                وعلى بحر الدماء الفلسطينية   
لرئيس الحكومة المـستقيل إيهـود      % ٤٦من المستطلعين اداء باراك على أنه ناجح، مقابل         % ٧٠وصف

  .لبنيامين نتنياهو% ٤٨لوزيرة الخارجية تسيبي ليفني، و% ٥١أولمرت، و
ت البرلمانية المتوقعة، التي ستجرى في العاشر من شـباط          هذا وتطرق االستطالعان إلى نتائج االنتخابا     

اليميني المعارض بزعامة بنيامين نتنياهو     " الليكود"المقبل، ودل كال االستطالعين على أن حزب        ) فبراير(
  .مايزال يحتل الصدارة، يتبعه حزب كديما

 مقعدا لكديما،   ٢٦كود، و  مقعدا للي  ٢٨" كالتالي   ١٢٠فقد توزعت المقاعد الـ     " معاريف"وحسب استطالع   
 ١٤ مقاعد عن آخر استطالع ظهر قبل الحرب، و        ٦بزعامة باراك، أي بزيادة     " العمل" مقعدا لحزب    ١٧و

" شـاس " مقاعد لحـزب  ٩بزعامة العنصري المتطرف أفيغدور ليبرمان، و" يسرائيل بيتينو"مقعدا لحزب   
الدينية األصولية لليهود الغـربيين،     " توراةيهدوت ه " مقاعد لقائمة    ٥الديني األصولي لليهود الشرقيين، و    

 مقاعد موزعة مناصـفة علـى حزبـي المـستوطنين           ٦، و "ميرتس" مقاعد لقائمة اليسار الصهيوني      ٥و
  ".هئيحود هليئومي"و" هبايت هيهودي"المتطرفين، 

ديمقراطية ، فقد دل االستطالع على أن الجبهة ال       ٤٨وفي ما يتعلق بالقوائم الثالث الناشطة بين فلسطينيي         
للسالم والمساواة برئاسة النائب محمد بركة، ستحصل على أربعة مقاعد بزيادة مقعد عما هي عليه اليوم،                
وستحافظ القائمة العربية الموحدة، برئاسة النائب الشيخ إبراهيم صرصور والنائب أحمد طيبـي، علـى               

راطي برئاسة النائب جمال زحالقة،     قوتها بحصولها على أربعة مقاعد، في حين أن التجمع الوطني الديمق          
  .سيحصل على مقعدين بخسارة مقعد واحد، مما يجعله يصارع نسبة الحسم

 ٢٥" كـديما " مقعدا، و  ٢٩مشابهة بعض الشيء، بمنحه الليكود      " هآرتس"وجاءت نتائج استطالع صحيفة     
يهـدوت  " مقاعد، و  ٧ "ميرتس" مقاعد، و  ٩" شاس" مقعدا و  ١٢ مقعدا، ويسرائيل بيتينو     ١٦مقعدا، والعمل   

 مقاعـد، والعربيـة     ٣ مقاعد، والجبهة الديمقراطيـة      ٦ مقاعد، والمستوطنين مناصفة لحزبين      ٦" هتوراة
  .مقعدين) بيئة( مقاعد، والتجمع مقعدين، والخضر ٣الموحدة 

  ١٧/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
   جريحا٥٢٢٠ شهيدا وأكثر من ١١٨٨... غزة تنزف لليوم الثاني والعشرين .٣٣

مدفعية قوات االحتالل اإلسرائيلي، قصفت صباح اليوم السبت،  أن، ١٧/١/٢٠٠٩ ،وكالة سما تذكر
  .في بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة بالقذائف الفسفورية الحارقة" األونروا"مدرسة تابعة لوكالة 

 وقالت مصادر طبية  أن طواقم اإلسعاف والطوارئ تمكنت من انتشال جثث طفلين شقيقين واصابة
 اخرين بجراح معظمها في حالة الخطر وقالت المصادر أن تلك ١٣تهما بجراح بالغة فيما اصيب دوال

الطواقم واجهت صعوبة في دخول المدرسة النتشال جثث الضحايا واإلصابات نظراً لضراوة القصف 
مشردين ووصفت مصادر محلية الوضع في المدرسة ببالغ الصعوبة مؤكدة أن هناك الكثير من ال. عليها

  .عالقين بداخلها وال يستطيعون الخروج منها بفعل القصف
وتواصلت الغارات االسرائيلية على مختلف ارجاء قطاع غزة، وتركزت في شمالي القطاع وجنوبه، 
اسفرت عن استشهاد اربعة مواطنين عثر عليهم المسعفون وهم مغطون بمادة بيضاء وقد تشوهت 

  .مالمحهم واحترقت اشالؤهم
مدينة غزة تجدد القصف المدفعي على االحياء الشرقية كالزيتون والى الجنوب الغربي في تل وشرق 

 ٤واسفر قصف من الزوارق الحربية االسرائيلية عن إصابة . الهوى وشماال حيث الكرامة والتوام
  .فلسطينيين في البحر قبالة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

جد طه شرقي جباليا، ومنطقة التوام غربي جباليا الى الشمال من وقصفت المدفعية الثقيلة فجر اليوم مس
مدينة غزة واستهدفت احدى المجموعات المقاومة في بيت الهيا شمال القطاع ولم يعرف بعد فيما اذا 
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ويأتي هذا التصعيد مع اشتداد الغارات التي تستهدف االنفاق  .اسفرت تلك الغارات عن سقوط ضحايا
ل والصواريخ ما اسفر عن نزوح عشرات العائالت من تلك المنطقة الى المدينة برفح بعشرات القناب

  .والمدارس
 إجمالي عدد الشهداء الذين سقطوا في العدوان  من غزة، ارتفاع١٧/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، وأوردت 

 ٣٧٠ بينهم أكثر من - حسب مصادر طبية-  شهيدا على األقل ١١٨٨المتواصل منذ ثالثة أسابيع إلى 
 منهم ٤٠٠ نصفهم أطفال ونساء وأكثر من ٥٢٢٠وتجاوز عدد الجرحى .  امرأة٨٥ وأكثر من طفال

 . حالتهم خطرة
  
  أم وأطفالها الخمسة...  أخرىمجزرة .٣٤

استشهدت امرأة فلسطينية وابناؤها الخمسة مساء أمس في غارة جوية اسرائيلية :  حامد جاد-غزة
  .ةاستهدفت منزلهم في مخيم البريج جنوب مدينة غز

وقال الطبيب معاوية حسنين مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة ان الشهداء هم منال 
) عشرة اعوام(وبالل ) ثمانية اعوام(وعز الدين ) سبعة اعوام(وابناؤها احسان )  عاما٣٠(بطران 
 البلح في في دير" شهداء االقصى"، وجميعهم نقلوا إلى مستشفى ) عاما١٢(ووالء )  عاما١١(واسالم 

  .وسط قطاع غزة
  ١٧/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  "يوم الغضب" مصاباً في الضفة ضمن فعاليات ٣٧شهيد و .٣٥

استشهد فتى فلسطيني، أمس، في مدينة الخليل التي شهدت مواجهات عنيفة  : منتصر حمدان-رام اهللا 
د أن فتح جنود  آخرين بجراح بع٣٧بين المئات من المواطنين وجنود االحتالل، في حين أصيب 

االحتالل النار وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين الغاضبين الذين خرجوا في مسيرة 
جماهيرية شملت مدن الخليل وبيت لحم ورام اهللا في إطار فعاليات يوم الغضب الذي دعت إليه فصائل 

   .المقاومة الفلسطينية
اجهات اشتبك خاللها العشرات من الشبان مع جنود  مواطنين في مو٦وعلى الصعيد ذاته أصيب 

االحتالل بالقرب من حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، حيث أكدت مصادر فلسطينية أن احد 
المصابين وصفت جراحه بالخطيرة بعدان أطلق جنود االحتالل النار عليه، في حين أصيب العشرات من 

رة جماهيرية نظمت في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية بعد أن الفلسطينيين بحاالت اختناق في مسي
  .أطلق جنود االحتالل قنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاه المواطنين

 مواطنين في قرية بلعين غرب رام اهللا، بعد قيام جنود االحتالل بإطالق الرصاص المعدني ٣وأصيب 
   .المغلف بالمطاط، والرصاص الحي على المواطنين

  ١٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
   يتظاهرون تضامناً مع غزة٤٨اآلالف من فلسطينيي  .٣٦

، "إسرائيل" أمس في بلدة عرعرة، جنوب ٤٨تظاهر اآلالف من فلسطينيي :  منتصر حمدان- رام اهللا 
" الكنيست"وقال عضو .  بين ثالثة وأربعة آالف المتظاهرين تراوحت أعدادوتضامنا مع قطاع غزة، 

، "ما يحدث عمليا هو جرائم حرب بشكل متعمد"طلب الصانع الذي شارك في التظاهرة النائب العربي 
فقدوا أخالقهم ويستحقون بكل ثقة وجدارة أن يمثلوا أمام محكمة العدل " إسرائيل"قادة "مشيرا إلى أن 

  ".الدولية كمجرمي حرب
  ١٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
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  زسحب جائزة نوبل للسالم من بيري صالح يدعو لرائد .٣٧

 فضيلة الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل قال:  محمد جمال-لقدس المحتلة ا
ان أيهود أولمرت وايهود براك وتسيفي لفني مجرمو حرب خططوا ونفذوا وبرروا قتل " :الفلسطيني

  ".النساء واالطفال وهدم المدارس والمستشفيات والمساجد فوق رؤوس المصلين
والمؤسسات الدولية إلى سحب جائزة نوبل للسالم من رئيس الدولة العبرية شمعون ودعا كل المنظمات 

بيريس الذي رحب بهذه الجرائم وساندها ودافع عنها ولذلك نطالب كل من يستطيع أن يساهم بان تنتزع 
  .جائزة نوبل للسالم من بيرس أن يفعل ، الن بيرس يستحق اليوم جائزة مجرب حرب

 يالحق جميع قادة الحكومة اإلسرائيلية من سياسيين وعسكريين في كافة مطارات وقال انه البد من ان
  ".العالم وفنادقه وموانئه مؤكداً أن غزة بجراحها صامدة ولن تسقط 

 ١٧/١/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  عالميين في غزةاإلنقابة الصحافيين الفلسطينيين تندد باستهداف  .٣٨

المباشر للصحافيين الفلسطينيين في " إسرائيل"ن أمس باستهداف نددت نقابة الصحافيين الفلسطينيي: ا ب د
قطاع غزة التي كان آخرها استهداف برج الشروق الذي يضم عدة مكاتب صحافية دولية ومحلية ما 

وأوضحت النقابة، في بيان صحافي، أنها تنظر بخطورة  .أسفر عن إصابة صحافيين اثنين بجراح
يث استشهد أربعة زمالء صحافيون وجرح منهم العشرات وتم الستهداف إسرائيل لإلعالميين ح"

  ". استهداف عديد من المؤسسات الصحافية بصورة مباشرة
االتحاد الدولي بإرسال لجنة تقصي حقائق لالطالع على أحوال الصحافيين في غزة ونطلب "وطالبت 

  ".    والمؤسسات اإلعالميةعلى الصحافيين" اإلسرائيلية"الهجمات "، مشددة على رفض "بتوفير حمايتهم
  ١٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
   جرائم الحرب االسرائيليةتشكيل لجنة للتحقيق فيتطالب االمم المتحدة " شاهد"مؤسسة  .٣٩

ي مون بالوقوف عند مسؤولياته كاالمين العام لإلمم المتحدة بان لحقوق االنسان، " شاهد" طالبت مؤسسة
 االمم المتحدة تة وعدم مساواة الضحية بالجالد، كما طالبوالنظر بعين العدل إلى القضية الفلسطيني

بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في األدلة المتوافرة على ارتكاب انتهاك للقانون الدولي لحقوق االنسان 
ن تقاعس المجتمع الدولي والدول األطراف في أ  وأكدت.والقانون اإلنساني من جانب القوات اإلسرائيلية

مجلس األمن الدولي وصمتهم غير المبرر بوجه االنتهاكات وجرائم الحرب اإلسرائيلية اتفاقيات جنيف و
وحصار وتجويع سكان القطاع، والتجاهل الكلي لمطلب الحماية الدولية والتدخل لرفع الحصار والمعاناة 

إلسرائيلي عن سكان قطاع غزة، قد ساهم في رفع حدة االنتهاكات اإلسرائيلية والمباالة دولة االحتالل ا
 يجب على الدول االطراف الموقعة وأضافت أنه .وتغيبها الكلي لقواعد وأحكام القانون الدولي اإلنساني

على أتفاقية جنيف الرابعة للدعوة  لعقد اجتماع طارئ لبحث التدابير الالزمة بإجبار إسرائيل على احترام 
  .اتفاقية جنيف وتطبيقها 

١٥/١/٢٠٠٩  
 

  غزةشر نعياً ألطفال  تنإسرائيليةمنظمة  .٤٠
نشرت احدى أكبر الهيئات الحقوقية االسرائيلية امس نعياً من صفحة كاملة في صحيفة : القدس المحتلة

  . الليبرالية الطفال فلسطينيين قتلوا نتيجة القصف االسرائيلي"هآرتس"
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 على خلفية "يكفي.  طفال قتلوا٣٣٥" في اسرائيل بنشر اعالن مفاده "جمعية الحقوق المدنية"وقامت 
وحمل النعي العبارات العبرية المعتمدة عند .  اسما من بينهم إلدانة مقتل األبرياء٣٠سوداء، ناعية نحو 

  .وفاة قريب مع ذكر سن الطفل وتاريخ مقتله
  ١٧/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
   في غزةتعمد االعتداء على المنشآت الطبية ت "اسرئيل"":  العالميةالصحة" .٤١

 منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن الجيش اإلسرائيلي يتعمد استهداف المنشآت أكدت: القدس المحتلة
الطبية في قطاع غزة، محذرة من أن ذلك يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق 

  .اإلنسان
منظمة، أن ست عشرة منشأة صحية في قطاع غزة لحقت بها أضرار نتيجة للقصف الوأوضحت 

وكان أخطر هذه . إلسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع والعشرين من الشهر الماضيا
  . االعتداءات من نصيب مشفى القدس، الذي يديره الهالل األحمر الفلسطيني، حسب توثيق المنظمة

  ١٩/١/٢٠٠٩، قدس برس
  
  منهم الشغب االردنية تقمع المتظاهرين ألجل غزة وتعتقل عددا مكافحة .٤٢

حالت قوات مكافحة الشغب طوال ما بعد ظهر يوم أمس دون وصول اآلالف من :  ماجد توبة- عمان
المتظاهرين الى مقر السفارة االسرائيلية بمنطقة الرابية في عمان، وفرقت قوات الدرك بالعصي 

الى مقر والهراوات العديد من التجمعات والمسيرات التي حاولت االنطالق من محيط مسجد الكالوتي 
  .السفارة
تم " عضو لجنة الحريات في حزب جبهة العمل اإلسالمي المحامي موسى العبدالالت، الى أنه وأشار

، مطالبا الحكومة بالتحقيق في هذه "التعرض للعديد من المواطنين بالضرب المبرح بالهراوات
باعتقال عدد من وقامت قوات األمن  ".االعتداءات على المواطنين ومحاسبة المسؤولين عنها"

  . الى ذلك شهد االردن العديد من المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في غزة.المتظاهرين
  ١٧/١/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  نقابات وأحزاب األردن تتهم االتحاد األوروبي بالمشاركة في العدوان .٤٣

الة شديدة اللهجة الى رئاسة وجه الملتقى الوطني للنقابات المهنية واحزاب المعارضة األردنية رس :عمان
" اسرائيل"االتحاد االوروبي اتهمها فيها بمشاهدة حمام الدم الذي يسيل بغزارة ووحشية في غزة على يد 

  .من دون ان يرف لها جفن
  ١٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

  
 لبنان جاهز للتوفيق بين المواقف العربية : سليمان في مؤتمر الدوحة الرئيس .٤٤

اسرائيل لن تستطيع تدمير االنسان الفلسطيني "للبنانية العماد ميشال سليمان ان اكد رئيس الجمهورية ا
وعنفوانه وروح المقاومة فيه، متمنيا لو اجتمع الشمل العربي في مواجهة العدوان االسرائيلي بصورة 

ية اال وشدد على اهم. عفوية وفورية،بقطع النظر عن مكان انعقاد القمة العربية او الجهة الداعية اليها
  . "يظهر اجتماع الدوحة وكأنه تكريس لالنقسام العربي بل مدخال لمزيد من الوعي والتشاور

ان لبنان جاهز لبذل ما يمكنه من جهد للتوفيق بين المواقف العربية وتوحيدها، وللعمل على حماية : وقال
 . اته القوميةالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، انطالقا من وعيه لدوره التوفيقي والتزام

 ١٧/١/٢٠٠٩السفير، 
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  المعابرفتح  و"إسرائيل" العالقات مع قاسم يطالب من يدعموا فلسطين كالميا بقطع .٤٥

الشيخ نعيم قاسم ان قرارات مجلس االمن وبكل صراحة   نائب االمين العام لحزب اهللاعتبر: جهاد بزي
طين من زواريب قرارات مجلس االمن هي الطريق النهاء فلسطين، وبارك اهللا بحماس التي اخرجت فلس

  . الى شوارع فلسطين
أقول لكم . لقد ظنوا أنهم إذا وصمونا بالعالقة مع إيران وسوريا وحماس، أننا سوف ننزعج: "وأضاف

توجه قاسم لمن يدعمون و . "وفيديل كاسترو) الرئيس البوليفي(اضيفوا الى هؤالء شافيز وايفو موراليس 
يقطعوا العالقات مع إسرائيل وأن يفتحوا المعابر ال أن يكتفوا بهذا الدعم "بأن غزة كالمياً مطالباً 

 . "الكالمي
 ١٧/١/٢٠٠٩السفير، 

    
 صيام استشهاد  يعزي حمدان بجنبالط .٤٦

ابرق رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط، الى ممثل حركة حماس في لبنان اسامة 
ان هذا االستشهاد ، اد وزير الداخلية المناضل سعيد صيام، وأكد جنبالطحمدان متضامنا ومعزيا باستشه

يقدم دليال جديدا على ان النضال الفلسطيني صعب وطويل، وهو ما يستوجب وحدة الموقف الفلسطيني "
  . في مواجهة االحتالل االسرائيلي، الذي يواصل سياساته العدوانية واالجرامية من دون هوادة

الستقالل الوطني كبيرة، والدم الفلسطيني في غزة شاهد على النضال في سبيل الكرامة وقال ان ضريبة ا
 . "والعزة الفلسطينية، من خالل القرار المستقل الذي يضع المصالح الفلسطينية في المرتبة االولى

 ١٧/١/٢٠٠٩السفير، 
  
  "إسرائيل"جمد عالقاتها مع تقطر  .٤٧

، التي انتظمت أمس في الدوحـة، مطالبـة         "قمة غزة "رجت بها   أبرز القرارات التي خ   :  الوطن –الدوحة  
العرب بتعليق مبادرتهم للسالم، ووقف كافة أشكال التطبيع، وإعادة النظر فـي العالقـات الدبلوماسـية                

 بإعالنهـا تجميـد عالقاتهـا الـسياسية         - في هذا الـصدد      -وبادرت قطر    .واالقتصادية مع إسرائيل  
لمتمثلة في المكتب التمثيلي التجاري، في خطوة قوية تترجم ربـط أقوالهـا             واالقتصادية مع إسرائيل، وا   

  .باألفعال، وانضمت موريتانيا إلى قطر، وجمدت عالقاتها السياسية واالقتصادية
  ١٧/١/٢٠٠٩الوطن، قطر، 

  
 قمة الكويت ستلتزم بملياري دوالر إلعادة إعمار غزة ونصف مليار للسلطة .٤٨

، أن مشروع القرار الذي صدر عن اجتماع وزراء "الشرق األوسط"لمت ع:  سوسن أبو حسين- الكويت 
الخارجية، العرب لرفعه إلى القادة العرب خالل القمة االقتصادية واالجتماعية والتنموية في الكويت، يوم 
االثنين المقبل، يدعو إلى الوقف الفوري للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب قوات االحتالل 

لقطاع، وفتح المعابر وفق اآللية المقترحة من المبادرة المصرية، والتي تشكل األرضية المناسبة من ا
القوة القائمة " إسرائيل"وحمل مشروع القرار حكومة . ١٨٦٠لتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم 

طلب من باالحتالل جميع المسؤوليات على جرائمها وانتهاكها للقانون الدولي وحقوق اإلنسان، و
" إسرائيل"مؤسسات األمم المتحدة التحقيق في جرائم الحرب واالنتهاكات والجرائم كافة التي ارتكبتها 

بحق الشعب الفلسطيني، جراء العدوان الغاشم ومالحقة وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم، إلى المحاكم 
مار قطاع غزة واألراضي وأكد مشروع القرار على ضرورة االلتزام بإعادة بناء وإع. الدولية

الفلسطينية، وتوفير اإلمكانيات المالية الالزمة لهذا الغرض، بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية 
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ويدعو مشروع القرار المجمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في اإلسهام الفاعل في . ومؤسساتها المختلفة
العدوان اإلسرائيلي، بما في ذلك تعويض المواطنين عن تمويل عمليات إعادة البناء واإلعمار، مما دمره 

وأكد على أهمية االلتزام . الخسائر التي لحقت بهم وبأمالكهم، بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية
بإعادة البناء واإلعمار في قطاع غزة واألراضي الفلسطينية، وتوفير اإلمكانيات المالية الالزمة لهذا 

ر بما يزيد على ملياري دوالر، بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وفق اآلليات الغرض، التي تقد
وتضمن مشروع القرار تقديم دعم إضافي، بما ال يقل . العربية والدولية المعتمدة لدعم الشعب الفلسطيني

حتياجات  مليون دوالر، لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، لتمكينها من مواجهة اال٥٠٠عن 
 .اإلنسانية الصحية الطارئة، نتيجة العدوان اإلسرائيلي

  ١٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
  اجتماع الدوحة ليس تحت علم الجامعة: موسى.. كان يكفينا االنشقاق الفلسطيني: الفيصل .٤٩

حذر األمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، واألمين العام :  سوسن أبو حسين- الكويت 
ة العربية عمرو موسى، في مؤتمر صحافي مشترك في الكويت، من أن العالم العربي مقدم على للجامع

مرحلة خطيرة من االنهيار والتمزق والفوضى واالضطراب، بسبب االنقسام الحادث على الساحة 
 الفلسطيني، والعدوان واالحتالل اإلسرائيليين، وأضاف الفيصل بعدا -العربية، والصراع الفلسطيني 

وردا على سؤال عما إذا كان هناك . رابعا، وهو األصابع الخارجية، التي تعبث في المنطقة العربية
علينا أن "طريق ثالث يلوح في األفق، يوفق ما بين المعتدل والمتشدد، علق األمير سعود الفيصل بالقول 

  ، "نختار طريق العقل والتضامن في مواجهة اآلخر، وغير ذلك سيكون الضرر للجميع
إنه كان يكفينا االنشقاق "وردا على سؤال، حول تقييمه لمؤتمر الدوحة، قال األمير سعود الفيصل 

، "الفلسطيني، بدال من االنشقاق العربي، الذي يمر بمرحلة مراهقة، وهذه ليست أول مرة يحدث فيها هذا
   .معتبرا أن قمة الكويت تشكل فرصة أمام الجميع، إلنهاء حالة الفوضى الراهنة

وعقب موسى على نفس السؤال، معتبرا أن قمة الدوحة لم تعقد تحت علم الجامعة العربية، وهى قمة 
مختلطة ما بين عربي وإسالمي، أما قمة الكويت فهي قمة شاملة تحت مظلة الجامعة العربية، وال يمكن 

ضع كله غير صحي، على أية حال، الو"وتابع موسى قائال، . القول بأن هناك قمة تدير ظهرها لألخرى
  ". ويشير إلى تدهور كبير في العالم العربي، خالل هذا العام، الذي شهد توترا واضطرابا

وردا على سؤال عن طبيعة مهمته في المرحلة المقبلة، وهل ستكون إطفاء نيران الخالفات العربية، أم 
لقمم واالجتماعات والكالم إن ا"إنقاذ الشعب الفلسطيني، خاصة بعد تعدد القمم العربية، قال موسى 

المتناقض، يعكس كل ذلك حالة كبيرة جدا من الفوضى في المنطقة العربية، ويجعل مهمة األمين العام 
أرجو أال تعوق هذه الفوضى "وقال موسى ". للجامعة العربية صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة

ول عالج المواقف واألزمات، لكنها انفجرت أننا كنا دائما نحا"، مشيرا إلى "والخالفات النظام العربي
ورحب موسى، بما . وأعرب موسى عن تشاؤمه من العمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة".. فجأة

، معتبرا أنها "إسرائيل"تواتر من معلومات؛ حول إعالن كل من قطر وموريتانيا تجميد العالقات مع 
   .خطوة جيدة للرد على العربدة اإلسرائيلية

  ١٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
    ضرورة التوافق العربي الحازم للتصدي للعدوان لندعويرؤساء الدول في قمة غزة  .٥٠

شدد الرئيس السوداني عمر البشير، في كلمته في قمة الدوحة، على ضرورة التوافق العربي الحازم 
وأكد البشير أن رفع . بالقتلردت على المبادرة العربية " إسرائيل"وقال، إن . للتصدي للعدوان الغاشم

  . شعار السالم ال يعني الخضوع والمذلة وتصفية القضية
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سجنا كبيرا فأصبحت مقبرة "أما رئيس جزر القمر أحمد عبد اهللا سامبي، فوصف غزة بأنها كانت 
  . ، وشدد على ضرورة عدم السماح للخالفات العربية بخذالن غزة"كبيرة

الجمهورية العراقية في كلمته، إلى العمل على ترتيب البيت ودعا طارق الهاشمي، نائب رئيس 
  . الفلسطيني الداخلي، كما طالب بإدانة العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر مع تدشين حملة إغاثة عالمية

من جهته، تطرق الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد، في كلمته، إلى المعاناة اإلنسانية في قطاع غزة، 
ضية غزة تكرار لقضية لبنان، وقضية لبنان تكرار لجنين، وجنين تكرار لدير ياسين وغيرها مؤكدا أن ق

كل المنتجات اإلسرائيلية وكذلك جميع "وطالب أحمدي نجاد بمقاطعة . من المجازر اإلسرائيلية البشعة
  ". الشركات ذات الصلة بالكيان الصهيوني

  ١٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
  ة إلى قمة الكويت أضيفت بعد مغادرة الوفود الخليجيةإحالة غز: العطية يكشف .٥١

أكد سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية، األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج :  قنا–الرياض 
لم يكن هناك إجماع في قمة دول مجلس التعاون "، أنه )قنا(العربية رداً على سؤال لوكالة األنباء القطرية 

 الرياض، أمس األول، على إحالة موضوع غزة على قمة الكويت االقتصادية، وبالتالي التي عقدت في
فإن البيان المقتضب الذي تم اإلجماع عليه في القمة الخليجية يخلو من العبارة التي تشير إلى اتفاق 

ه بين وأكد أن البيان المتفق علي". خليجي، على أن تستعرض الجهود العربية بشأن غزة في قمة الكويت
دول المجلس في قمتهم يخلو من العبارة التي تشير إلى أن القادة اتفقوا على استعراض الجهود العربية 

وأوضح أن العبارة التي تشير إلى أن القادة اتفقوا على استعراض الجهود . بشأن غزة في قمة الكويت
لمؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه العربية في قمة الكويت قد أضيفت بعد مغادرة الوفود الخليجية وقبيل ا

  . نتائج القمة بدقائق، حيث تسلم بياناً يتضمن تلك الفقرة التي أشارت إلى قمة الكويت
" إسرائيل"من جهة أخرى، أشاد العطية، بنتائج قمة غزة التي دانت العدوان اإلسرائيلي، وحملت 

قمة شددت على وقف العدوان وفتح المسؤولية الجنائية الدولية بسبب جرائمها في غزة، وقال، إن ال
  . المعابر، وأن ذلك يشكل ضرورات ملحة لرفع المعاناة عن كاهل الفلسطينيين في غزة

  ١٧/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  ترفض شروط حماس" إسرائيل"و... عمر سليمان يبحث مع جلعاد المبادرة المصرية .٥٢

الوزير عمـر سـليمان      ]لمصرية اللواء رئيس جهاز المخابرات العامة ا    [أجرى  :  أحمد موسي  -القاهرة  
مباحثات أمس مع عاموس جلعاد المستشار السياسي لوزارة الدفاع اإلسرائيلية، وصرح مصدر رسـمي              
بأن المباحثات تركزت علي المبادرة المصرية لوقف إطالق النار في غزة والرد اإلسرائيلي علي مطالب               

وعلمت األهرام أن هناك تجاوبا كبيرا مـع        . ائيليةحماس مقابل وقف إطالق الصواريخ علي المدن اإلسر       
المبادرة المصرية من الجانب اإلسرائيلي، إال أن هناك رفضا إسرائيليا لشروط حماس، حيـث تطالـب                

وهـذان  . بالوقف الكامل إلطالق الصواريخ والتوقف النهائي عن تهريب األسلحة عبر األنفاق          " إسرائيل"
  .لكي توقف الحرب، وقد غادر جلعاد القاهرة أمس" ئيلإسرا"هما الشرطان األساسيان لـ 

وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها األهرام، كان الجانب اإلسرائيلي يرفض شروط حماس بشكل كامل،              
وعلم مندوب األهرام أن التفاوض يجري حاليا حول طبيعة القوات التي سـتراقب الهدنـة فـي حالـة                   

  .إقرارها
بأن مصر ال عالقة لها بالترتيبات حول معبر رفح الفلسطيني الذي           " راماأله"وصرح مصدر مسؤول لـ     

يخضع التفاقية دولية، أما معبر رفح المصري فهو يخضع تماما للسيادة المصرية وال شأن ألي دولة أو                 
وأكد أنه يخضع إلجـراءات أمنيـة مـصرية         . جهة في المطالبة بفتحه أو تحديد الطريقة التي يدار بها         
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حديد من يستخدمه في العبور، وهو يماثل تماما ما يتم من ترتيبات في المـواني والمنافـذ                 خالصة في ت  
  .والمطارات المصرية

 ١٧/١/٢٠٠٩األهرام، 
  
 من دخول األمم المتحدة" إسرائيل"أردوغان يطالب بمنع  .٥٣

 من دخول مقر األمم   " إسرائيل"طالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس، بضرورة منع           
وقال أردوغان فـي    .  لوقف إطالق النار في قطاع غزة      ١٨٦٠المتحدة بسبب تجاهلها قرار مجلس األمن       

ال تلتزم بقرار األمم المتحدة الملزم فيما يتعلق        " إسرائيل: "كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم      
ـ  . بوقف إطالق النار   ات من قرارات األمم المتحدة فـي       إسرائيل دولة لم تلتزم بمئ    ". إسرائيل"هذه عادة ل

ضربت مبنى لألمم المتحدة حين كان األمين العام لألمم المتحدة بان كي            " إسرائيل"وأضاف أن   . الماضي
ال يجـب أن يقـع      . تسخر من العالم  " إسرائيل"يعني ذلك أن    . هذا تحد صريح للعالم   ". إسرائيل"مون في   

  .ه الحربالمزيد من الخسائر البشرية ويجب أن تتوقف هذ
  ١٦/١/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 

  
  ة بشأن المبادرة المصري" إسرائيل"مشكلة طرأت في االتصاالت بين مصر و": الخليج" .٥٤

بشأن المبادرة " إسرائيل"أن مشكلة طرأت في االتصاالت بين مصر و" الخليج"علمت :  وكاالت- القاهرة 
 الجانب اإلسرائيلي أن تكون مصر جزءا المصرية لوقف إطالق النار والعدوان على غزة، حيث طلب

، "إسرائيل"من االتفاق على وقف إطالق النار، ومن ترتيبات ما بعد وقف الحرب فيما يتعلق بضمان أمن 
وعلم أن مصر رفضت أن تكون جزءا من أي ترتيبات تخرج عن إطار . األمر الذي رفضته القاهرة

. يادة المصرية، وأكدت أن حماية حدودها مسألة داخليةمعاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية وتمس بالس
لإليحاء بأن سيناء ليست تحت السيطرة " محاوالت خبيثة"من جهة أخرى، أكدت القاهرة، أن هناك 

المصرية الكاملة، واتهمت أطرافا دولية وإقليمية بترويج هذه المزاعم لإلضرار بمصر وعالقاتها مع 
  .عد فشلها في اإلضرار بالدور المصريوالواليات المتحدة ب" إسرائيل"

  ١٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
  في االمم المتحدة " اسرائيل"مساع عربية لتجميد عضوية  .٥٥

كشفت المستشارة السياسية واإلعالمية في رئاسة الجمهورية السورية بثية شعبان : الدوحة، رام اهللا
القليلة المقبلة من أجل المطالبة بتجميد النقاب، امس، عن تحرك عربي وشيك سيتم القيام به خالل األيام 

في الدوحة، أن الدول العربية " الدستور"وقالت في تصريحات لـ. في األمم المتحدة" إسرائيل"عضوية 
من األمم المتحدة ألنها تخرق قراراتها بصورة " إسرائيل"مطالبة بالتحرك في اتجاه العمل على طرد 

  . الدولية بحيث تصبح لصالح الشعب الفلسطينيسافرة، مطالبة العرب بتغيير المعادلة
  ١٧/١/٢٠٠٩الدستور، 

  
 ممتعضون من الموقفين القطري والسوري: مصادر كويتية .٥٦

أعلنت مصادر دبلوماسية كويتية امتعاضها، أمس، من الموقفين القطري :  أحمد عيسى- الكويت 
سلك القطري ومن بعده السوري والسوري خالل االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، معتبرة الم

وكشفت المصادر . محاولة لتهميش قمة الكويت التي ستعقد بعد غد االثنين والقرارات التي ستنتهي إليها
نائب وزير الخارجية السوري "، جانبا مما دار في االجتماع الطارئ، مشيرة إلى أن "الشرق األوسط"لـ

ماع، إال أنه التزم جناحه الخاص في الفندق خالل فيصل المقداد حضر إلى البالد بهدف حضور االجت
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الكويت ترى موقف "أما فيما يتعلق بالموقف القطري، فقد أوضحت المصادر أن  .االجتماع ولم يحضر
قطر مستغربا، خاصة بعد أن أعلن ممثل الدوحة وكيل وزارة الخارجية القطرية خالل االجتماع، تحفظه 

 ١٣ية، على اعتبار أن هناك قمة أخرى تعقد بالدوحة، وتحضرها على ما سينتهي إليه وزراء الخارج
  ".دولة، وعليه فمن األفضل االنتظار لحين انتهائها وتبني ما ستصل إليه

  ١٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
  "إسرائيل"األسد في اجتماع الدوحة يدعو لقطع العالقات مع  .٥٧

 فى الكلمة التى القاها خالل الجلسة حث الرئيس السوري بشار االسد،:  سلمان الدوسري- الدوحة 
االفتتاحية الجتماع غزة الطارىء الذى دعا اليه الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى امير قطر، الدول العربية 

قطع اي عالقات مباشرة "فورا والى " اغالق السفارات االسرائيلية"على " اسرائيل"التي تقيم عالقات مع 
لم يبق اال نقلها من "وانه " في حكم الميتة"بادرة السالم العربية اضحت واكد ان م. معها" او غير مباشرة

 .السالم" اسرائيل"وذلك بسبب رفض " سجل االحياء الى سجل االموات
  ١٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  "إسرائيل" تجميد العالقات مع بعدارتياح موريتاني كبير  .٥٨

 الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس مجلس الدولة         قوبل القرار الذي اتخذه   :   عبد اهللا السيد   -نواكشوط  
، بارتياح كبير في األوسـاط الـشعبية        "إسرائيل"الحاكم في موريتانيا والقاضي بتجميد عالقات بالده مع         

ـ  . والسياسية وإن كانت المعارضة شككت في النوايا التي تقف وراء هذا القرار            القدس "وفي تصريحات ل
شيخ هذا القرار بـالخطوة الجريئة والهامة المنسجمة مع مطالـب الـشعب            ، وصف ولد الحاج ال    "العربي

وأكد الشيخ أن الرباط الوطني الموريتاني لنصرة األهل في فلسطين، لتشيد بالموقف القطري             . الموريتاني
وجـدد  . الرائع في احتضان القمة العربية وقوى المقاومة الفلسطينية،وتجميد العالقة مع الكيان الغاصـب      

ك القوى الشعبية والسياسية الناشطة في الرباط بالمقاومة خيارا وحيدا لتحرير األرض ودحر المحتل              تمس
  .الغاصب

  ١٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  عاكف ينعي سعيد صيام .٥٩

نعى المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر مهدي عاكف القيادي في حمـاس سـعيد      : القاهرة
لسطينية بأن تجعل من دماء قادتها وجندها ومدنييها، المداد الذي يشعل ثـورة             صيام، وطالب المقاومة الف   

 آالف شخص في مدينة طنطـا، شـمال         ١٠وتظاهر نحو   . المقاومة ويجعل قدراتها على الصمود أقوى     
القاهرة،  كان في طليعتهم أعضاء في كتلة جماعة اإلخوان البرلمانية احتجاجا على العدوان اإلسـرائيلي                

  . رسمية متخاذلة في طريق لجم العدوانومواقف
  ١٧/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
  طهران وأحزاب موريتانية تعزي حماس .٦٠

نعت أحزاب وقوى مدنية موريتانية القيادي في حركة حماس الـشهيد            : الوكاالت - طهران   -نواكشوط  
 ولـد   في رسالة تعزية وجهها رئيس الحزب محمد جميل       ) التيار اإلسالمي (صيام، وأعلن حزب تواصل     

منصور إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل تعازيه إلى الشعب الفلـسطيني واألمتـين         
  .العربية
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كما قدم وزير الخارجية اإليراني منوشهر متكي، أمس، التعازي للشعب الفلـسطيني وحركـة حمـاس                
  .باستشهاد صيام

 ١٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
  
 وحةإخوان مصر يدينون مساعي إفشال قمة الد .٦١

أدان اإلخوان المسلمون بمصر ما وصفوه بالمساعي المصرية السعودية إلفشال قمة الدوحة، : القاهرة
مطالبين القادة الذين سيحضرون القمة بتأكيد مطالب المقاومة التي أجملها أمير قطر في وقف العدوان 

عة محمد مهدي عاكف في واستنكر المرشد العام للجما. واالنسحاب من غزة ورفع الحصار وفتح المعابر
تقاعس بعض الدول العربية الكبيرة، وعلى رأسها مصر والسعودية "بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، 

سعي هذه الدول إلفشال انعقادها "، كما أدان "والمغرب، عن االستجابة لدعوة قطر ورفضها حضور القمة
". تمل النصاب القانوني لالنعقادبتحريض دول أخرى على الحذو حذوها ورفض الحضور حتى ال يك

فريضة على كل الحكام العرب من أجل وقف شالل الدم وجريمة قتل األطفال "وقال إن عقد قمة الدوحة 
والنساء والشيوخ والتدمير المجنون للمؤسسات والمساكن والمزارع في غزة، ألنه ال يليق أن يكون 

در، مجرد لقاء تشاوري على هامش مؤتمر نصيب جريمة بشعة بهذا الحجم ومصيبة جلل بهذا الق
ودعا الدول العربية إلى االستجابة لرغبة شعوبها وتحمل مسؤولياتها، فال وقت وال مجال فيه . اقتصادي

  .للمناكفات السياسية وسياسة المحاور
  ١٦/١/٢٠٠٩الجزيرة نت، 

  
  "إسرائيل" ضد دعوى قضائية استعجالية إلى الجنائية الدولية: الجزائر .٦٢

إلـى  " اسـتعجالية "رفعت أكاديمية المجتمع المدني الجزائري دعوى قـضائية         :  رابح هوادف  -زائرالج
المحكمة الجنائية الدولية في الهاي ضد مجلس الحرب اإلسرائيلي، وأعلن األمين العام لألكاديمية أحمـد               

ليين تقـودهم   شنة في لقاء تضامني، أن الدعوى تأسس فيها مجموعة من المحامين الجزائـريين والـدو              
  .المحامية السويسرية كريستينا شفورت

  ١٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
  أهالي غزة أولى بأموال الزكاة: مفتي الجمهورية المصرية .٦٣

علي جمعة مفتي الجمهورية المصرية جموع المسلمين بإخراج زكاة أموالهم إلي           . طالب د : عمرو جمال 
مؤكدا أن أبناء األرض المحتلـة اآلن       ،  قطاع غزة  المنكوبين من ضحايا العدوان اإلسرائيلي الغاشم على      

، لهم أولوية في استحقاق أموال زكاة المسلمين نظرا لشدة ظـروفهم وحـاجتهم المؤكـدة إلـي الغـوث               
  .خصوصا في قطاع غزة

  ١٧/١/٢٠٠٩األهرام، 
  
  "إسرائيل"تحرك نيابي بحريني إلعادة فتح مكتب مقاطعة  .٦٤

في المنامة، وقد أكدوا أن ذلك      " إسرائيل"دة فتح مكتب مقاطعة     طالب نواب إلعا  :  حسن محفوظ  -المنامة  
سيكبد عددا من الشركات اليهودية واألميركية خسائر اقتصادية، األمر الذي سيؤثر على القرار السياسي              

  ".إسرائيل"في واشنطن للضغط على 
  ١٦/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت
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  ا من غزة  على سحب قواته"اسرائيل"رؤساء اميركا الوسطى يحثون  .٦٥
 "اسرائيل"حث رؤساء دول اميركا الوسطى الذين اجتمعوا الخميس في نيكاراغوا :  ا ف ب-ماناغوا 

 لدول ٣٤ووجهت القمة الـ .من غزة في سبيل التوصل الى وقف الطالق النار" فورا"على سحب قواتها 
 والتطبيق الحرفي لالتفاقات نداء لسحب الجيش االسرائيلي فورا) "سيكا(نظام التكامل في اميركا الوسطى 

واضافت القمة في  ".الموقعة في اطار مجلس االمن الدولي من اجل التوصل الى وقف اطالق نار نهائي
من اجل عودة السالم ومعالجة الجرحى "بيان ان وقف الهجمات االسرائيلية على غزة هو امر اساسي 

  ". واعادة اعمار المناطق التي تهدمت بفعل النزاع
  ١٧/١/٢٠٠٩تور، الدس

  
   في غزة ال يعزز أمنها"اسرائيل"ل تدخّ: ساركوزي .٦٦

 توقعت مصادر ديبلوماسية فرنسية أن يزور الرئيس نيكوال ساركوزي برفقة المستشارة األلمانية :باريس
انغيال ميركل ورئيس الحكومة البريطاني غوردون براون مصر في األسبوع المقبل، إذا تكللت جهود 

وقالت إن هذه . ية والخطة المصرية الفرنسية لوقف اطالق النار في غزة بالنجاحالسلطات المصر
  . حربها على غزة"إسرائيل"الزيارة ستتم بأسرع وقت إذا اوقفت 

ينبغي أن تتوقف الكارثة اإلنسانية الدموية التي ال "وقال إنه . وكان ساركوزي دعا الى وقف اطالق النار
، مؤكدا  ان تدخلها "دانت دخول القوات اإلسرائيلية إلى غزة"نسا واضاف أن فر. حاجة لها في غزة

  . في غزة ال يعزز أمنها"اسرائيل"
  ١٧/١/٢٠٠٩الحياة، 

  
 موسكو تكشف عن إرسال إشارات إلى إيران وسورية للتأثير على حماس .٦٧

كشف سيرغي الفروف وزير الخارجية الروسية عن ان بالده ترسل اشارات :  سامي عماره- موسكو
الى كل من ايران وسورية للتأثير على حركة حماس مؤكدا ضرورة تنفيذ قرار مجلس االمن الدولي 

وقال في مؤتمره الصحافي السنوي المكرس الستعراض انجازات السياسة . ودعم المبادرة المصرية
 ان روسيا ال ترى حاجة إلى طرح أية مبادرات جديدة بخصوص ٢٠٠٨الخارجية لروسيا عن عام 

واشار الفروف الى ان موسكو تؤيد مبادرة الرئيس المصري حسني مبارك، . ضاع الراهنة في غزةاألو
مشددا على أهمية بذل ما من شأنه تأييد ودعم هذه المبادرة التي وصفها بأنها مفتاح للتوصل الى الهدف 

 . اس دائمالذي يبتغيه الجميع وهو وقف اراقة الدماء وبلوغ التهدئة التي يجب ان تكون على أس
وعن المؤتمر الدولي للسالم في الشرق األوسط الذي سبق ودعت إليه موسكو قال الفروف ان األولوية 
اليوم تظل لوقف العنف في الشرق االوسط وعندما يتحسن الوضع في المنطقة سيكون واجبا استئناف 

ألوسط ستكون مطلوبة عملية السالم بما يعني ان مبادرة موسكو حول عقد مؤتمر للسالم في الشرق ا
 . بشكل اكثر

 ١٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
 
   تنتهك القوانين الدولية"اسرائيل":  ووتشهيومن رايتس .٦٨

 أمس بانتهاك القوانين الدولية "اسرائيل"اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش :  ا ف ب-القدس المحتلة 
فعي الكثيف ضد اهداف في مدينة بشنها هجمات عشوائية على مراكز السكان واستخدامها القصف المد

وذكرت المنظمة ان احد باحثيها . ودعت المنظمة الى الوقف الفوري لعمليات القصف. غزة المكتظة
 المتكرر لقذائف المدفعية "اسرائيل"استخدام " وغزة الخميس شاهد "اسرائيل"على المنطقة الحدودية بين 
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 ٣٠٠اضرار من االنفجارات والشظايا على بعد  ملم لقصف وسط مدينة غزة مما تسبب ب١٥٥من عيار 
  ".متر

  ١٧/١/٢٠٠٩الدستور، 
 
   نازية في تصرفها مع الفلسطينيين"إسرائيل": نائب بريطاني .٦٩

شبه نائب يهودي بريطاني العدوان االسرائيلي على قطاع غزة بتصرفات النازيين الذين :  ا ف ب- لندن 
ودعا النائب جيرالد كوفمان الذي ينتمي . فرار الى بولنداقتلوا جدته في سريرها وارغموا عائلته على ال

الى حزب العمال الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون المعروف بمواقفه المناهضة 
 ."إسرائيل"للحكومة االسرائيلية ، الى فرض حظر على مبيعات االسلحة الى 

 مفضال الطريق "اسرائيل"ند اية عقوبات اقتصادية ضد وقد استبعد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميلبا
 .الدبلوماسي

 ١٧/١/٢٠٠٩الدستور، 
 
  "إسرائيل"اليونان رفضت تمرير أسلحة أمريكية لـ  .٧٠

، أن اليونان لم تسمح لشحنات )الجمعة( أكد رئيس الوزراء اليوناني كوستا كرامنليس، أمس :رويترز
تشرين / موانئها، رغم طلب من الجيش األمريكي في نوفمبرعبر " إسرائيل"سالح أمريكية بالوصول إلى 

وكانت أنباء أفادت بأن البحرية األمريكية تريد شحن ذخيرة من ميناء استاكوس اليوناني  .الثاني الماضي
، قد أثارت موجة غضب هذا األسبوع  من جانب المعارضة ووسائل "إسرائيل"إلى مخازن سالح في 

 متحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية الثالثاء، إن الشحنة التي تهدف إلى زيادة وقال .اإلعالم في اليونان
  .استخدامها بإذن أمريكي، ألغيت بناء على طلب من حكومة اليونان" إسرائيل "ـالمخزونات التي يمكن ل

  ١٧/١/٢٠٠٩الخليج، 
 
 المخاطرة بخسارة الدعم الدولي لهامن " اسرائيل"حذرت  األلمانية الحكومة .٧١

 للمرة األولى منذ اندالع حرب غزة من المخاطرة بخسارة "إسرائيل" حذرت الحكومة األلمانية :برلين
الدعم الدولي لها وإحراج القوى العربية المعتدلة التي يعتمد عليها للوصول إلى حل سلمي في الشرق 

ي قطاع غزة بعد وكررت أمس مطالبتها بوقف سريع إلطالق النار ف. األوسط يقوم على حل الدولتين
  .المعارك الطاحنة األخيرة التي وقعت وأدت إلى وقوع المزيد من الضحايا

  ١٧/١/٢٠٠٩الحياة، 
  
   احترام والهياكل الطبية وهو ما يعني اتفاقات جنيف"اسرائيل" نطالب : بال حدودأطباء .٧٢

وصول للمرضى إن المنظمة ال يمكنها ال" امس في باريس "أطباء بال حدود"قال مسؤولون من منظمة 
والجرحى المدنيين في غزة بسبب القصف االسرائيلي وقد تضطر لالنسحاب منها اذا تدهور الوضع 

 بضمان حرية "اسرائيل"إننا نطالب " "رويترز"وقال فيليب ريبيرو االمين العام للمنظمة لـ  ."االمني
وقال المنسق الطبي  ."يفالوصول واحترام الطاقم الطبي والهياكل الطبية وهو ما يعني اتفاقات جن
 بتوقف لمدة ثالث "اسرائيل"للمنظمة في اتصال هاتفي من غزة إن القصف مستمر على رغم تعهد 

  .ساعات يوميا
 ١٧/١/٢٠٠٩الحياة، 
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 الصليب األحمر الدولي يرفض الحديث عن الفسفور األبيض .٧٣
 رأياً حول استخدام القوات رفضت اللجنة الدولية للصليب األحمر أن تُقدم: ماجد الجميل -  جنيف

اإلسرائيلية للفسفور األبيض في حربها على قطاع غزة، قائلةً إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مباشرة 
لكن المستشار القانوني في اللجنة، دومينيك لوي، وافق على الحديث على ". حقيقة هذه االتهامات"حول 

الدولي اإلنساني، دون أن يذكر كلمة تتعلق بحالة استخدام استخدام هذا السالح من وجهة نظر القانون 
 . للفسفور األبيض"إسرائيل"

تخدامه استخدام الفسفور األبيض ضد المدنيين إنما هو أمر محرم بوضوح، لكن إذا تم اس"وقال لوي أن 
د في معاهدات مصطلح من ابتكار اإلدارة األمريكية الحالية غير موجو (-  المقاتلين األعداء - ضد 
فيجب التأكد من عدم وجود وسائل أخرى أقل بشاعةً، يبقى أن نعرف ما إذا كانت قُنبلة بزنة ) جنيف
 ". كيلوجرام تُسفر عن نتائج أقل تدميراً من إصابات الفسفور األبيض٥٠٠

 ١٧/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
  
  تجدد المظاهرات في بلجيكا حول غزة .٧٤

 تجددت صباح أمس في بروكسل مظاهرات الغضب العربي : أ ف بفكرية أحمد، عصام واحدي،
واإلسالمي من أجل المآسي التي يتعرض لها سكان غزه، قاد المظاهرات رابطة الدول العربية األوروبية 

 .الشهيرة بالعمل العربي القومي في بلجيكا، ومن ورائها عدد من المنظمات المعنية بحقوق اإلنسان
ول مرة بتغطية أسوار الجسور والكباري، والطرق السريعة بالفتات من القماش وقامت المتظاهرون أل

األبيض تصل إلى عشرات األمتار، عليها كلمات مبكية وحزينة من أجل أطفال غزة، لدعوة البلجيك 
وغيرهم إلى الوقوف لحظة وتأمل ما يجري في القطاع من مذابح وكوارث إنسانية، ويحمل بعضها لوناً 

 .ها تقطر دما أحمر وكأن
  ١٧/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 

  
   احترام القانون الدولي وعلى حماس وقف صواريخها"إسرائيل"يجب على : الدنمارك .٧٥

 انتقد رئيس وزراء الدنمارك أندرياس راسموسن بشدة :أ ف ب،فكرية أحمد،عصام واحدي - كوبنهاجن 
دنيين بشكل خاص في غزة المنكوبة وأكد  لألهداف المدنية وضحاياها من األطفال والم"إسرائيل"ضرب 

 في الدفاع عن نفسها ضد ضربات حماس وصواريخها إال أن هذا الدفاع قد "إسرائيل"بنفس الوقت حق 
خرج عن منطق المعقول عندما أصبح المدنيون هم ضحايا اآللة الحربية اإلسرائيلية وضرب البنية 

 .التحتية ومراكز المنظمات الدولية اإلنسانية
 ١٧/١/٢٠٠٩وطن، السعودية، ال

 
 حالة المستشفيات والجرحى في قطاع غزة تنذر بالخطر والتدهور: األمم المتحدة .٧٦

أكد منسق األنشطة اإلنسانية لألمم المتحدة : عبد الرؤوف أرناؤوط، رويترز -  رام اهللا، القدس المحتلة
تشفيات، والعاملين في المجال في األراضي الفلسطينية المحتلة ماكسويل غايالرد، على أن حالة المس

ال بد من حماية المستشفيات وأن تبقى على . الطبي والجرحى في قطاع غزة تنذر بالخطر والتدهور
ويجب تمكين الجرحى من المدنيين من الحصول على الرعاية . الحياد في أي ظرف من الظروف

ي من جانب أحد طرفي النزاع ال تقدم انتهاكات القانون اإلنساني الدول"وشدد في بيان على أن  ".الطبية
وقال يجب إجراء تحقيق كامل في ادعاءات االنتهاكات وتقديم  أي مبرر لعدم امتثال األطراف األخرى

  ". المسؤولين عنها للمساءلة
  ١٧/١/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
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   منظمات حقوقية ترسل وفداً إلى غزة٣ .٧٧

، إرسال وفد الى )الجمعة(قوق اإلنسان أمس  أعلنت منظمات غير حكومية مدافعة عن ح:ب.ف.ا
كانون الثاني الجاري للدعوة الى وقف /  يناير٢٠ الى ١٧ومصر، من " اسرائيل"االراضي الفلسطينية و

ويشارك في الوفد االتحاد الدولي لرابطات حقوق اإلنسان والشبكة األوروبية المتوسطية  .إلطالق النار
استمرار "وأوضحت المنظمات انها قررت ارسال الوفد بسبب  .لحقوقيينلحقوق اإلنسان واللجنة الدولية ل

 .على قطاع غزة" االسرائيلي"العدوان واالنتهاكات الخطرة للقانون الدولي وحقوق اإلنسان خالل الهجوم 
هدف المهمة هو دعوة سلطات الطرفين الى وقف فوري إلطالق النار، طبقاً لقرار مجلس "وقال بيان ان 

 ورفع الحصار الدائم المفروض على القطاع، والمطالبة بفتح المجال أمام ١٨٦٠دولي رقم األمن ال
إرسال بعثة تحقيق من األمم المتحدة حول االنتهاكات الخطرة المرتكبة خالل النزاع ومالحقة مرتكبي 

  ".الجرائم الدولية
 ١٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
  قلق إفريقي من تدهور الحالة اإلنسانية في غزة .٧٨

أعربت مفوضية االتحاد اإلفريقي عن قلقها البالغ من تدهور الحالة االنسانية في فلسطين : س اباباأدي
  .المحتلة وخاصة في قطاع غزة
العدوان الصهيوني الغاشم على غزة واستهداف النساء واألطفال ) الجمعة(ودانت في بيان صحافي أمس 

 والى تقديم ١٨٦٠فق قرار مجلس األمن ،األبرياء داعية إلى وقف فوري ودائم الطالق النار و
  .المساعدات االنسانية إلى المنكوبين بالقطاع

ودعت المفوضية الكيان الصهيوني إلى االمتثال الكامل لقرار مجلس األمن ووقف عدوان على 
وطالبت المجتمع الدولي ببذل الجهود الالزمة لوقف العدوان  .الفلسطينيين العزل ورفع الحصار عن غزة

  .على غزة" اإلسرائيلية"يجاد الحلول الملموسة لآلثار الكارثية للهجمات وا
  ١٧/١/٢٠٠٩الخليج، 

 
  الحرب على غزة فجرت اسوأ حملة لمعاداة السامية :  كرونيكلجويش .٧٩

قالت جويش كرونيكل صحيفة الجالية اليهودية البريطانية ان الحرب على غزة ادت الندالع ما : لندن
ء للسامية منذ اكثر من ربع قرن ومنذ انشاء مؤسسة االمن االجتماعي التي توثق اسمته اكبر موجة عدا
واتهم مدير المؤسسة حسبما نقلت عنه قوله ان المعادين للسامية في بريطانيا  .حاالت العداء للسامية

 واضاف ان هذه النزعات على كل. يتخذون من النزاعات الخارجية وسيلة للتعبير عن مواقفهم العنصرية
  .طوائف المجتمع شجبها

 ١٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
   "إسرائيل" يطعن بشرعية الصهيونية ويطالب بمقاطعة بابيايالن  .٨٠

دعا الدكتور ايالن بابي، استاذ التاريخ في جامعة اكستر البريطانية، ومؤلف : من سمير ناصيف - لندن
نية ووصف هذه العقيدة بأنها عنصرية كتاب التطهير العرقي لفلسطين الى الطعن بشرعية عقيدة الصهيو

  .وتسعى الى الهيمنة عبر التطهير العرقي واالحتالل والمجازر الجماعية
ارتكاب المجازر ضد 'وكان بابي، يعلّق على المجازر الجارية حالياً في غزة حيث اضاف ان 

آلالف بين عامي  اآلالف من االبرياء وطردت عشرات ا"اسرائيل"الفلسطينيين ليس جديداً فقد قتلت 
 "اسرائيل"بمقاطعة 'وطالب بابي . ' وارهبت الشعب الفلسطيني ثم استولت على ارضه١٩٤٨ و١٩٤٧



  

  

 
 

  

            ٣٧ ص                                     ١٣١٧:         العدد       ١٧/١/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

برغم انه يهودي عاش جزءاً كبيراً من حياته في ' واخضاعها للعقوبات الدولية على ما فعلته في غزة
  .اسرائيل

  ١٧/١/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
  ى موقف أوروبا من حرب غزة مئات األطفال يحتجون بألمانيا عل .٨١

شارك مئات األطفال الفلسطينيين والعرب في تظاهرة مساء أمس الخميس أمام : خالد شمت -  برلين 
  األطفال والنساء "إسرائيل"ممثلية المفوضية األوربية بالعاصمة األلمانية برلين للتنديد باستهداف 

  .قاف العدوانوالمدنيين في قطاع غزة، وللمطالبة بتدخل أوروبي إلي
 في لجنة األمم المتحدة لحقوق "إسرائيل"واعتبر األطفال أن امتناع الدول األوروبية عن التصويت  ضد 

الفتين إلى أن مجاورة " موقف ضعيف وتغاض عن المعاناة اإلنسانية التي سببها العدوان"اإلنسان بجنيف 
  .أوروبا للشرق األوسط يجعلها معنية بالتدخل

  ١٦/١/٢٠٠٩. الجزيرة نت 
  
   القضاء على حماس؟"اسرائيل"هل تريد  .٨٢

  هاني المصري
منذ بداية الحرب العدوانية على غزة، وضعت الحكومة اإلسرائيلية اهدافا متواضـعة، مثـل إضـعاف                

والمقاومة، واستعادة قوة الردع االسرائيلية، وتغيير الواقع االمني وقواعد اللعبة بغـزة، بحيـث              " حماس"
وغيرها من الفصائل الفلسطينية علـى      " حماس"الى وضع ال تستطيع وال ترغب فيه        تصل االمور هناك    

مقاومة االحتالل االسرائيلي بأي شكل من االشكال، ألنها ستفكر مليون مرة بالثمن الباهظ الذي سـتدفعه                
ر؟ إن هذه االهداف هي التي تفسر لماذا لجأت اسرائيل لكل هذه المجازر والـدما             . قبل أن تقدم على ذلك    

ولماذا لم توفر فعال الشجر والحجر ؟ بما في ذلك المدارس والمساجد والمنازل والمستشفيات والمؤسسات               
  .العامة والخاصة، ولم تسلم حتى مستودعات االغذية التابعة لألونروا

فلقد اسـتفادت اسـرائيل     . إن االهداف المعلنة المتواضعة للغزو، تخفي وراءها أهدافا سرية غير معلنة          
واليات المتحدة االميركية، الشريكة في هذه الحرب شراكة كاملة، من الحرب اللبنانية االخيرة، سـواء           وال

فلقد وضعت اسرائيل للحرب ضـد لبنـان أهـدافا          . عسكريا أو أعالميا أو على صعيد وضع االهداف         
رايس إن تلـك    كبيرة، وقال إيهود أولمرت ان الهدف منها هو القضاء على حزب اهللا، وقالت كوندوليزا               

  .الحرب ستغير وجه الشرق االوسط
تأسيسا على هذه االهداف الكبرى، كانت الهزيمة االسرائيلية االميركية مضاعفة، فحزب اهللا ليس فقط لم               
يتم القضاء عليه، بل بات بعد هذه الحرب أقوى عسكريا وسياسيا، وتعاظم دوره في الخارطة الـسياسية                 

  .اللبنانية
 للحرب ضد غزة أنها حلقة من مسلسل متعدد الحلقات ابتدأ منذ سنوات، وتحديدا بعد               من االهداف السرية  

 على إثر رفض الرئيس الراحل ياسر عرفات الموافقة علـى الحـل             ٢٠٠٠فشل مؤتمر كامب ديفيد عام      
االسرائيلي الذي طرحه إيهود باراك رئيس الحكومة االسرائيلية حينذاك، حيث شـنت اسـرائيل حربـا                

ابتدأت بإعادة احتالل مناطق السلطة الوطنية في الضفة ومحاصرة مقر ياسر عرفـات، ودعـا               عدوانية  
الرئيس االميركي بوش الى تغيير القيادة الفلسطينية وايجاد قيادة فلسطينية جديـدة ومختلفـة، تحـارب                

ـ       .. ومستعدة للتعايش مع االحتالل     ) أي المقاومة (االرهاب   م تـم   في هذا السياق حوصر ياسر عرفات ث
اغتياله، وطرح أرئيل شارون خطة فك االرتباط عن قطاع غزة، والتي اعتبرها الكثير من الفلـسطينيين                
والفصائل الفلسطينية عموما وخصوصا حركة حماس، انتصارا للمقاومة وتحريرا لقطـاع غـزة مـن               

 مـشروع   االحتالل، ولم يميزوا الجوانب االخرى فيها االكثر خطورة، وهي أن هذه الخطة جـزء مـن               
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اسرائيلي طويل االمد متعدد المراحل يستهدف قطع الطريق على المبادرات العربية والدولية وتقـويض              
  .الحركة الوطنية الفلسطينية ودفن المشروع الوطني المتمثل بتحقيق االستقالل الوطني

قوات المحتلة  التي شنتها ال  " السور الواقي "لقد شجع اسرائيل على المضي في تطبيق مشروعها أن عملية           
 انتهت الى تغيير القيادة الفلسطينية وايجاد قيادة فلـسطينية جديـدة،            ٢٠٠٢في الضفة في نهاية اذار عام       

ملتزمة باالقالع عن المقاومة وسحب سالحها، وتطبيق االلتزامات االسرائيلية في خارطة الطريق مـن               
لسطينية بشكل متبادل ومتزامن، كما تنص      جانب واحد، وبدون اشتراط تطبيق االلتزامات االسرائيلية والف       

  .خارطة الطريق
ومن االهداف السرية للحرب العدوانية الهمجية على غزة أن تبقى أهدافها مفتوحة، بحيث اذا اسـتطاعت                

  .أن تمضي القوات المحتلة االسرائيلية الى ابعد مدى ممكن، لن تتردد في ذلك
 -اء، وتحديدا حركة حماس التي تقود الحـرب الفلـسطينية           فاذا رفعت المقاومة الفلسطينية الراية البيض     

 االسرائيلي، توقف اسرئيل الحرب ألنها ال يهمها        -االسرائيلية للمرة االولى منذ بدء الصراع الفلسطيني        
من يحكم غزة سواء كان اسالميا أو وطنيا المهم أن يكف عن المقاومة ويشعر في أعماقه أنـه منهـزم                    

تيبات أقليمية ودولية تضمن عدم لجوء الفلسطينيين مجددا للمقاومة وعدم قـدرتهم            ويوافق على ايجاد تر   
  .على الحصول على االسلحة

و اذا لم تستسلم المقاومة ولم تهزم، كما هو حاصل حتى االن، واستمرت باطالق القذائف والـصواريخ،                 
ل، فاسرائيل يمكن أن تمـضي  وفي المقاومة الباسلة للقوات الغازية، ورفض شروط اسرائيل للتهدئة والح 

في الحرب في شروط معينة، حتى لو اقتضى االمر اعادة احتالل قطاع غزة وتقـويض حكـم حركـة                   
  .حماس، واعادة القطاع الى العصر الحجري

. في هذا السياق تم اغتيال الشهيد نزار الريان رغم أنه كان يمكث في بيته بشكل معلن رافضا مغادرتـه                  
د سعيد صيام القيادي البارز في حركة حماس، وهذه ضـربة قويـه بـدون شـك،                 كما تم اغتيال الشهي   

وستسعى اسرائيل الى اغتيال واعتقال كل ما تستطيع من القيـادات والكـوادر الـسياسية والعـسكرية                 
  .للمقاومة

هنالك من يقول إن اسرائيل لن تصل الى هذا الحد، بل هي سـتكتفي بتوجيـه ضـربة قويـة تأديبيـة                      
تى تضمن استمرار االنقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني، وتحوله الى انفصال دائم بمـا             ح" حماس"لـ

، ويفـتح الطريـق     ١٩٦٧يعفيها من االستجابة للمطالبة الدولية باقامة دولة فلسطينية مستقله على حدود            
رائيلية أحادية  استمرار الوضع الراهن، او العودة للخطوات االس      : لتطبيق البدائل المفضلة ألسرائيل، وهي    

الجانب، او رمي غزة بحضن مصر، ورمي ما تبقى من الضفة بعد اقتطاع القدس وغيرها من المنـاطق      
فلسطينيتين واحدة فـي الـضفة      " دولتين"أو  " دولة"التي تنوي اسرائيل ضمها، بحضن االردن، او اقامة         

  .واخرى في غزة 
  .يلوالمقاومة لشروط اسرائ" حماس"ان هذا صحيح اذا خضعت 

  :إن ما يمكن أن يمنع اسرائيل من المضي في حربها الى آخر مدى، هو
 خشيتها من وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوفها، وال يجب أن نخدع أنفسنا وعلينا أن نعترف بأن                  -١

خسائر اسرائيل حتى االن قليلة، حتى لو أخذنا االرقام التي أعلنت عنها كتائب القـسام عـن الخـسائر                   
ولذا اذا تصورت اسرائيل أنها لن تخسر كثيرا اذا قامت بالتوغل في المناطق االهلة بالسكان               . يةاالسرائيل

  .فلن تتردد وال لحظة واحدة، فالوضع الفلسطيني والعربي والدولي مناسب تماما لها الستكمال العدوان
لكي ال تعود    الخشية من ان يتحول احتالل قطاع غزة الى حرب طويلة، واسرائيل خرجت من غزة                -٢

  .اليها
 اسرائيل تقدر أن استمرار العدوان وتوسيعه وتطبيق المرحلة الثالثة يمكن أن يؤدي الى تنديد عالمي                -٣

فالتحركات الشعبية ضد العدوان االسرائيلي على امتداد العالم، لم يسبق لها مثيل، ويمكن أن تؤدي               . اوسع
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لـذا يطالـب    . ائيل وتجعلها تفشل في تحقيق أهدافها     اذا تواصلت الى ايجاد ارادة دولية تضغط على اسر        
ايهود باراك وتسيبي ليفني وبعض القادة العسكريين بإيقاف الحرب عند االنجازات التي تحققـت حتـى                

  .االن، وحذروا من أن استمرار الحرب يمكن أن يقوض االنجازات التي تحققت
ديدة مع لبنـان، وربمـا مـع سـورية           إن اسرائيل تخشى من حدوث تدهور أقليمي وفتح جبهات ج          -٤

وايران، فالتحذير الذي أطلقه الشيخ حسن نصر اهللا، من ان كل االحتماالت مفتوحة ومن غير المـسموح                 
هزيمة المقاومة ال يمكن تجاهله، وان اطالق الصواريخ مرتين من جنوب لبنان على شـمال اسـرائيل                 

  .حقيق انتصار حاسمرسالة الى ما يمكن أن يحدث اذا اصرت اسرائيل على ت
ان اسرائيل لن تخرج منتصرة انتصارا حاسما ألنها ال تريد أن تجازف، ولن تخرج مهزومة من غـزة،                  
ألن هزيمتها للمرة الثانية خالل عامين، ضربة أكثر من أن تحتملها وهي هزيمة اذا حدثت ستعيد النظـر     

 فاسرائيل تقوم بدور وظيفـي لـيس ضـد          .في الدور االسرائيلي في االستراتيجية االميركية في المنطقة       
كمـا أن أسـرائيل اذا      . الفلسطينيين فقط وانما ضد شعوب وبلدان المنطقة خصوصا في بلدان الطـوق           

ضربت ضربة قاضية للمقاومة ستخلق واقعا شبيها لما يحدث في الضفة لجهة وجود سـلطة مطواعـة                 
وضات كأسلوب وحيد لحل الصراع، رغم أن       تخلت عن المقاومة، وتنسق أمنيا مع االحتالل وتعتمد المفا        

اسرائيل ال تنتظر نتيجة التفاوض بل تقوم بفرض الحل االسرائيلي على االرض، لكي تقول للفلسطينيين               
إما أن تقبلوا الحل االسـرائيلي أو       : بعد استكمال مشاريعها التوسعية واالستيطانية والعنصرية والعدوانية        

قول للقيادة الفلسطينية عليك أن تتحولي الى سـلطة أنطـوان لحـد أو              ولكي ت . لتضربوا رأسكم بالحائط  
  .أنطوان لحد زائد

و اذا احتلت أسرائيل غزة فهي لن تقدمها على طبق من فضة للسلطة الفلسطينية، كما يعتقد بعض السذج                  
 والواهمين أصحاب االحالم المريضة والخطيرة، بل ستقول للسلطة إن اسرائيل ليست جمعيـة خيريـة،              

واذا اردتم السلطة في غزة عليكم أن تستحقوا ذلك، عليكم أن تقبلوا الـشروط واالمـالءات االسـرائيلية         
حرب على  . فالحرب على غزة حرب على الفلسطينيين جميعا، وعلى قضيتهم        . بدون نقاش وبال تفاوض   

أن الهدف هـو    ولنتذكر جميعا   . القدس، ومن أجل فرض حل يحقق االهداف والمصالح االسرائيلية كاملة         
القضاء على المشروع الوطني واالستقالل الفلسطيني، وال يهم كيف يتم ذلك بالفصل بين الضفة وغزة أو                
ايجاد دولة هزيلة أو دولتين هزيلتين ال تمتلكان من مقومات الدول سوى االسم أو رمي غزة الى حـضن   

  .مصر وما تبقى من الضفة بحضن االردن
ى المقاومة، ولكن المقاومة ال يمكن القضاء عليها، ألن المولد للمقاومة هـو             إن اسرائيل تريد القضاء عل    

واسرائيل تريد ردع المقاومة، كما تفضل تسيبي ليفني، ولكن وكما قال موشيه ارنـس وزيـر              . االحتالل
ل الدفاع االسرائيلي االسبق فان الردع ال ينفع في مواجهة فصائل سياسية شعبية، وانما ينفع فقط مع الدو                

أما فصائل المقاومة فكلما تعرضت للقتل والدمار       . التي لديها ما تخشاه من مؤسسات ومصالح وحكم وقوة        
والمقاومة وعـدم   " حماس"لذا يوصي ارنس بكسر     . أكثر حصلت على دعم شعبي وسياسي ومادي اكثر       

 دائما أقوى مهمـا     االكتفاء بردعها، ألنها بعد الردع ستخرج أقوى، وبالفعل ان من يقاوم االحتالل يخرج            
كانت الخسائر المادية والبشرية، هذه هي الخبرة المستفادة من كل معارك التحرر، ومن تاريخ الـصراع                

 !!بين الشعب الفلسطيني واالحتالل االسرائيلي االستعماري االجالئي االستيطاني العنصري 
 ١٧/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين
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 غزة الفلسطيني إذ يتغيب عن قمة الرئيس .٨٣
   ياسر الزعاترة

قياساً علـى عبـارة     (أكثر شيء لفت االنتباه في قمة الدوحة هو غياب الرئيس الفلسطيني المنتهية واليته              
، والذي أعلن من قبل استعداده للحـضور ، لكـن خـشيته والغـائبين               ) الحكومة المقالة في قطاع غزة    

  .اآلخرين من اكتمال النصاب هي التي ساهمت في عدم حضوره
ف يستوعب الشعب الفلسطيني غياب رئيسه عن قمة مخصصة لدعم جزء من شعبه يتعرض ألبـشع                كي

  عدوان همجي من عدوه التاريخي؟ 
، والعبـارة ألحـد الكتـاب     " االختراع العبقري المسمى سلطة فلـسطينية     "لقد قلنا وما زلنا نقول إن هذا        

، " أيديولوجياً"ه رجل يرفض المقاومة رفضاً      اإلسرائيليين ، ال يبشر بغير هذا المسار ، فكيف حين يتزعم          
بينما نعلم أنه وحده من كان بوسعه وقف العدوان لو لوح بالسيناريو الكابوس بالنسبة لإلسرائيليين ، كما                 
وصفه محلل إسرائيلي ، والمتمثل في حل السلطة وإعادة الصراع إلى وجهه الطبيعي كما كان عليه قبل                 

  توقيع اتفاق أوسلو؟،
عله السلطة في رام اهللا منذ بدء العدوان على قطاع غزة ، بل قبل ذلك يمثل عاراً على الفلـسطينيين                    ما تف 

، وعندما يخرج رئيس وزرائها معلناً رفض التعاون في إدارة المعابر قي قطاع غزة كجزء من آليـات                  
رتكب كل تلـك    وقف إطالق النار في القطاع ، فهو يستخف بالشعب الفلسطيني وتاريخه ، فكيف حين ي              
  الممارسات التي أدانتها جميع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ، بما فيها كتلة فتح؟،
نعم ، انعقـدت    . أياً يكن األمر ، فقد عقدت قمة الدوحة ، ولن يقلل من قيمتها غياب السيد عمرو موسى                
ـ               ه مـن قـرارات     قمة الدوحة ، وحضرها من حضر من الزعماء والمندوبين وخرجت بما خرجـت ب

وتوجهات مهمة ، لعل أهمها التأكيد على قدرة األمة على التمرد على اإلمالءات األمريكية عندما تمتلـك                 
  .اإلرادة

بقي القول إن الحضور التركي واإليراني كان بالغ األهمية ، وساهم في منح القمة مزيداً من القوة ، فهل                   
  .جهم القديم إياهيعي بعض قومنا تحوالت المشهد ، أم يواصلون نه

  ١٧/١/٢٠٠٩الدستور، 
  
   على هامش قمة التضامن مع غزةحقائق .٨٤

  أحمد الحيلة
اختتمت قمة غزة في الدوحة أعمالها بإصدار بيان يحمل عشر توصيات، مثّلت السقف األدنى لمطالب 
ب الشعوب العربية نصرة لغزة التي تتعرض ألعتى عدوان شهدته المنطقة العربية على يد آلة الحر

 دولة ١٢، على أن تنقل تلك التوصيات إلى قمة الكويت االقتصادية، كرؤية مشتركة لـ ..الصهيونية
عربية حضرت قمة غزة، على أمل أن تمثل تلك التوصيات القاسم المشترك والمقبول للزعماء العرب 

ين بمناقشة الذين رفضوا انعقاد قمة طارئة لمناقشة العدوان الجاري على قطاع غزة متذرعين ومكتف
وكأن . العدوان والمذابح التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، على هامش قمة الكويت االقتصادية
  !لسان حالهم يقول أن دماء نحو ستة آالف فلسطيني سقطوا بين شهيد وجريح ال تستحق قمة عربية

المسائل الهامة بين يدي ، ال بد من التعليق على عدد من )١٦/١(وبمناسبة انعقاد قمة غزة في الدوحة 
  :التحضير للقمة االقتصادية العربية في الكويت وذلك على النحو التالي

إصرار قطر وسوريا والعديد من الدول العربية على عقد قمة عربية خاصة لغزة رغم محاوالت : أوالً
ف عدم مصر والسعودية عرقلتها، من خالل تحريض بعض الدول على عدم الموافقة على حضورها بهد

، ومن ثم إصرار قطر على عقد ..توفير النصاب القانوني النعقاد قمة عربية تحت مظلة الجامعة العربية
القمة بمن حضر، كل ذلك أبرق برسالة مفادها أن هناك عدداً معتبراً من الدول العربية، ما زالت تتمتع 
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ي غزة، وترفض ترك الفلسطينيين بالعافية السياسية ولو نسبياً، وهي ترفض بدورها ما يجري ألهلنا ف
مكشوفين للعدوان الصهيوني، وترفض االنسياق وراء اإلمالءات األمريكية الضاغطة باتجاه افساح 
المجال آللة الحرب الصهيونية الستكمال مشروعها القاضي بتركيع الفلسطينيين وتحطيم مقومات الصمود 

صفية القضية الفلسطينية التي باتت على شفا لديهم، من أجل إسدال الستار على الفصل األخير من ت
الهاوية بفعل المفاوضات العبثية التي لم تجلب إال الخراب عبر تهويد القدس، ومصادرة األراضي، 

، ومن خالل استمرار ..وتسمين المستوطنات، وتقطيع أوصال الضفة الغربية بجدار الفصل العنصري
  ..الحصار والقتل في الشعب الفلسطيني

توصيات البيان الختامي بتعليق المبادرة العربية للسالم التي رفضها االحتالل منذ سبع سنوات، : ثانياً
وكذلك المطالبة بوقف العدوان الصهيوني على غزة وانسحاب االحتالل فوراً ودون شروط، والمطالبة 

 بتجميد عالقتهما ، ومن ثم قيام كل من قطر وموريتانيا..برفع الحصار وفتح المعابر بشكل كامل ودائم
 مليون ٢٥٠مع الكيان الصهيوني، وتشكيل صندوق إلعادة إعمار غزة، ومبادرة قطر بافتتاحه بـ 

، كل ذلك جاء بمثابة خطوة عملية، وجريئة، وضاغطة باتجاه رفع سقف الموقف العربي ..دوالر
بعض الدول العربية السياسي الذي ما فتئ يراوح مكانه بين الشجب واالستنكار، خاصة بعدما تحولت 

من إدانة االحتالل إلى إدانة المقاومة وتحميلها مسؤولية العدوان الجاري ضد الشعب الفلسطيني في قطاع 
غزة، كثمن مطلوب الستحقاقات العالقة مع واشنطن وتل ابيب بوابة الرضا الدولي لبعض األنظمة 

حتقن ضدها بسبب مواقفها السياسية العربية التي تخشى على نفسها من ردة فعل الشارع العربي الم
  .المتخاذلة

قمة غزة في الدوحة أثبتت للجميع أنه بإمكان العرب أن يتخذوا مواقف شجاعة بعيداً عن الهيمنة : ثالثاً
األمريكية، وأن التذرع بالواقعية ال يعنى الخذالن والمذلة واالستسالم، وأن بإمكان العرب أن يصعدوا 

ل، وهذا ممكن لو توفرت اإلرادة السياسية، وأن التهويل والتخويف من الواليات من موقفهم للجم االحتال
  "االنبطاحية"المتحدة أمر فيه استخفاف بعقول الشعوب العربية التي ضاقت ذرعاً بالواقعية 

القمة في الدوحة، وبحضور فصائل المقاومة الفلسطينية التي تقاوم العدوان على غزة، أكدت أن : رابعاً
ومة خيار واقعي يمكن اإلرتكاز عليه بعد أن نجح في تحرير جنوب لبنان، وبعد أن صمد أمام آلة المقا

الحرب الصهيونية في غزة ألكثر من ثالثة أسابيع، رغم الحصار وفقدان العمق الجغرافي العربي 
 ويتيم ال برفض مصر فتحها لمعبر رفح، وبالتالي فإن التذرع بواقعية واستراتيجية السالم كخيار وحيد

ينم إال عن عقلية عربية محصورة في عدد من الدول التي تحاول الهيمنة على قرار الجامعة العربية 
  .لصالح أجندات خارجية ومصالح قطرية وشخصية ضيقة

، وعلى وجاهة .. قد يقول البعض أن قمة غزة في الدوحة ستكرس االنقسام الفسطيني والعربيً:خامساً
لحقيقة تدحض ذلك، فاالنقسام الفلسطيني والعربي سابق لقمة غزة في الدوحة وهو هذا االدعاء إال أن ا

ليس وليد اللحظة، من جانب آخر، ماذا كان سيضير الدول التي تتباكى على وحدة الصف العربي، لو 
أال تستحق دماء ستة ! حضرت ووافقت على عقد قمة عربية طارئة من أجل غزة والشعب الفلسطيني؟

! هل االقتصاد والبورصة أهم من قضايا األمة، وأهم من القضية الفلسطينية؟! ني قمة عربية؟آالف فلسطي
أليس االمتناع عن عقد قمة لغزة، ومن ثم ترحيل المسألة إلى جلسة تشاورية على هامش قمة اقتصادية  

ن تحمل  يوماً على العدوان اإلسرائيلي، ينم عن نوايا سيئة، وهروباً م٢٤في الكويت بعد مرور 
المسؤولية؟ لماذا ال يستجيب الزعماء العرب لنداءات شعوبهم التي بح صوتها وهي تنادي بانعقاد قمة 

  عربية لنصرة غزة؟
إضافة إلى ذلك، فقد كشف رئيس الوزراء القطري في مؤتمره الصحفي عقب اإلعالن عن البيان 

بره األخير بأنه ال يستطيع الحضور إلى الختامي لقمة غزة، بأنه ومن خالل مهاتفته لمحمود عباس فقد أخ
إن شارك في قمة غزة، وهذا خير " سيذبح من الوريد إلي الوريد"قطر بسبب ضغوط تمارس عليه، وبأنه 
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دليل على أن هناك أطرافاً نافذة ومؤثرة ممن لم يحضروا قمة غزة في الدوحة تتحمل المسؤولية عن 
، وهذا بالطبع ال يعفي السيد عباس من الخطيئة ..فلسطينياستمرار حالة االنقسام في الصف العربي وال

  .التي وقع فيها عندما استجاب لتلك األصوات النشاذ
من جهة أخرى، ال بد من القول أن الحاضرين في قمة غزة كانوا أحرص من غيرهم على وحدة القرار 

ونها، وهذا خير دليل العربي عندما أصدروا بياناً يحمل توصيات مرفوعة لقمة الكويت التي سيحضر
على أن الدول التي حضرت في الدوحة كانت تتحلى بالمسؤولية القومية وتحرص على وحدة القرار 

  .العربي، بعيداً عن المناكفات السياسية الرخيصة
إن انعقاد قمة غزة في الدوحة كشفت المستور، وفرزت الدول التي تقف إلى جانب : وفي الختام نقول

وغزة الصامدة، وتلك الدول التي تتواطأ على ذبح الشعب الفلسطيني من خالل الشعب الفلسطيني 
التسويف والمماطلة وعدم تحمل المسؤوية بالهروب تارة إلى مجلس األمن، وبالهروب تارة إلى قمة 

وهذا الفرز ظاهرة صحية . اقتصادية لمناقشة المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة
ة بعيداً عن التواري خلف األعذار الواهية، والوقوف في الزوايا الرمادية، فالوضع في لمعرفة الحقيق

  .الشرق األوسط لم يعد يحتمل المجامالت السياسية على حساب القضايا المصيرية
١٧/١/٢٠٠٩  

  
  مجازر غزة تمهد لذروة عنصرية جديدة  .٨٥

  برهوم جرايسي
رية وصلت إلى الحكم في القرن الماضي مـن خـالل           علّمت تجارب التاريخ أن األنظمة الفاشية والعنص      

العملية الديمقراطية، ثم انفردت بالحكم وأجهزت على معالم الديمقراطية، أما إسرائيل، فإن األيديولوجيـة              
التي قامت عليها، الصهيونية، هي نموذج ألنظمة عنصرية، ولهذا لست من دعاة تـشبيهها بـأي نظـام                  

ه لو كانت تلك األنظمة ما تزال قائمة التخذت الصهيونية ونظام حكمها            عنصري في التاريخ القريب، ألن    
  . نموذجاً لها

ـ             ، لم  ٤٨والنموذج اإلسرائيلي يقول إن العنصرية الصهيونية التي بدأت كنموذج موجه ضد فلسطينيي ال
ة، تتوقف في أي مرحلة من المراحل التي عايشتها إسرائيل، ال بل إنها تستفحل فـي الـسنوات األخيـر                  

لتصل إلى ذروة غير مسبوقة، وإذا كان الخطاب الرسمي حاول حتى الماضي القريب تغليف عنـصريته                
  . بديباجات وأشكال مختلفة للتستر عليها، فإنه اليوم لم يعد يجد أي حرج في التستر على شيء
فـي األيـام   هذه األجواء التي أصبحت الجو السائد في إسرائيل في السنوات األخيرة سجلت ذروة جديدة               

األخيرة مع بدء الحرب اإلرهابية اإلسرائيلية على قطاع غزة مع انتشار أجواء الغطرسة، وهذا ما يمكن                
أن نلمسه في كل زاوية وفي كل جانب من جوانب الحياة في الداخل، وهذا لم يقتـصر علـى الخطـاب                     

لى الحريات العامـة، إذ إن      السياسي والشعبي في إسرائيل، أو وسائل اإلعالم فحسب، بل انعكس أيضاً ع           
إسرائيل تركت على مر السنين حيزاً بسيطاً لحرية التعبير، رغم أنها تجبي ثمنه بوسائل مختلفـة، وهـو      

  . ليس موضوع هذه المعالجة
أما في األيام األخيرة فإن األجهزة اإلسرائيلية أرادت قمع التحرك الشعبي، باألسـاس لـدى فلـسطينيي                 

صغيرة من قوى اليسار المناهضة للصهيونية، وهـذا مـا انعكـس بحالـة              ، ومعهم مجموعات    ٤٨الـ
ـ         ، والتي حاولـت قمـع عـدد مـن          ٤٨االستنفار الدائمة ألجهزة الشرطة في جميع مناطق فلسطينيي ال

التظاهرات التي انطلقت في كل المدن والقرى العربية، ونفذت حملة اعتقاالت لم نشاهدها منذ سنوات من                
  . الزمنية القصيرة التي جرت فيها هذه االعتقاالتحيث العدد والمدة 

ـ              شـخص،   ٥٠٠ أكثر مـن     ٤٨فحتى نهاية هذا األسبوع بلغ عدد الذين تم اعتقالهم من بين فلسطينيي ال
 عاماً،  ١٢ عاماً، وأصغرهم ابن     ١٨ معتقالً من القاصرين، أي من تقل أعمارهم عن          ٢٢٠بينهم أكثر من    
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 ناشطاً من قوى اليـسار اإلسـرائيلي المنـاهض          ٣٠ إلى   ٢٠م نحو   جرى اعتقاله مرتين، ويضاف إليه    
  . للصهيونية

تضاف إلى هذا حملة مالحقات استخباراتية إسرائيلية لقادة وناشطين في أحزاب فاعلة بـين فلـسطينيي                
، وكانت الرسالة في تلك التحقيقات واضحة، وهي التحذير من توسيع حلقة االحتجاج لفلـسطينيي               ٤٨الـ
 ألـف متظـاهر فـي أول        ١٠٠لتي سجلت في األسابيع األخيرة ذروة جديدة، بمشاركة حوالي          ، ا ٤٨الـ

  .تظاهرة وحدوية لكل األحزاب، إضافة إلى مئات التظاهرات في جميع المدن والقرى العربية
وهذه القضية تبقى أبعد بكثير من الموضوع اآلني، وهناك سلسلة من المؤشرات التي تؤكـد اسـتفحال                 

ـ           استراتيجي ، وهذا ما   ٤٨ة القمع واتساع حلقة اإلجماع الصهيوني في الموقف العنصري من فلسطينيي ال
رأيناه، كنموذج، في جلسة لجنة االنتخابات المركزية اإلسرائيلية التي تتشكل من مندوبي األحزاب الممثلة              

 "لـديمقراطي التجمـع الـوطني ا    "في الدورة البرلمانية المنتهية، والتي نظرت في طلب شطب الئحتـي            
، فالنتيجة كانت واضحة منذ بدء الجلسة، بأن هذه اللجنة ستقر           " العربية للتغيير  -القائمة العربية الموحدة  "و

طلب منع المشاركة في االنتخابات البرلمانية، وأن األمر سينتقل تلقائياً إلى المحكمة العليـا التـي علـى                  
  . قانونياألغلب ستلغي القرار الذي ال يستند إلى أي إثبات 

ولكن األهم في هذه الجلسة على المستوى االستراتيجي، هو أن هذه الطلبات التي تم تقديمها من أحـزاب                  
يمينية متطرفة عنصرية، حصلت على تأييد قوى سياسية صهيونية كانت تمتنع حتى وقت قريـب عـن                 

ف ضـد فلـسطينيي     تأييد طلبات كهذه، ولكننا شاهدناها اليوم تنخرط ضمن الخطاب العنصري المتطـر           
ـ           ٤٨الـ  وقادتهم، وما أجـج     ٤٨، لتتحول الجلسة الصاخبة إلى ما يشبه محاكمة ميدانية ضد فلسطينيي ال

  .  المناهض للحرب اإلجرامية ضد أبناء شعبهم في قطاع غزة٤٨النقاش هو النشاط الدائم لفلسطينيي الـ
 حـول   "الرقص الجمـاعي  "، وفي أوج    ما يمكن استيعابه من مجريات األمور في إسرائيل في هذه األيام          

مواقد النار المشتعلة في قطاع غزة، أن إسرائيل مقبلة على ذروة خطيرة مـن عنـصريتها الممأسـسة،                  
واإلستراتيجية األساسية التي يجري العمل بموجبها في المؤسسة الرسمية وأذرعها المختلفة هي إظهـار              

ـ  م، وهذا سيفسح المجال أمام مفهوم أن كل شيء مباح           أعداء، وليسوا مواطنين في وطنه     ٤٨فلسطينيي ال
  . في التعامل مع األعداء، وعلى جميع المستويات

فإذا كان الخطاب الداعي مباشرة لطرد الفلسطينيين من وطنهم سمعناه، حتى اآلن، من قادة المـستوطنين                
 األولى، بات دخولهـا     وعصاباتهم، فإننا سنسمعه قريباً من شخصيات عسكرية وأمنية قيادية من الدرجة          

إلى الكنيست بعد االنتخابات المقبلة مضمونا جداً، ولهذه الشخصيات رصيد كبير في الشارع اإلسـرائيلي        
  . مما يجعل تأثيرها على األجواء العامة في إسرائيل أضعاف من سبقوهم في هذه الدعوة

عات الرأي التـي جـرت فـي        وهذا بطبيعة الحال ليس مجرد توقعات، بل يستند إلى سلسلة من استطال           
 من اليهود في    ٥٥% وحتى   ٤٨%السنوات األخيرة وحتى قبل أشهر قليلة، فجميعها أشار إلى أن ما بين             

 العرب على مغادرة وطنهم، وكلمة تحفيز هنـا، مـدخٌل لعـدة             "تحفيز"يؤيدون  ) نتائج متباينة (إسرائيل  
  . تضييق خناق، وغيرها من الوسائلوسائل، إما من خالل الطرد بالقوة، أو فرض سياسة ضاغطة و

ـ       ، كمـا   "الخطر االستراتيجي األكبر على كيان إسرائيل     "، وبوصفهم   ٤٨كل هذا يقود إلى أن فلسطينيي ال
قال زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو ذات مرة، أمام مرحلة تحد جديدة، في صلبها ستكون معركة بقاء                 

، وإن كان من الممكـن أن تكـون بأشـكال           ١٩٤٨ة في العام    جديدة، كتلك التي فرضت عليهم بعد النكب      
  . مختلفة، تالئم جرائم العصر الحالي

  ١٧/١/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  
  



  

  

 
 

  

            ٤٤ ص                                     ١٣١٧:         العدد       ١٧/١/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

   المأزومالثالثي .٨٦
  "يديعوت أحرونوت" -  ايتان هابر

 شباط، وهـي    ١٠االنتخابات القريبة للكنيست بعد نحو ثالثة اسابيع، في         : لعنة وقعت على دولة اسرائيل    
  .وعي، تخلق اوضاعا ال تطاق للمتنافسين وأساسا لثالثة زعماء في اسرائيلتشوش ال

األول، ايهود اولمرت الذي ال يميل بالعطف الى ايهود باراك وتسيبي ليفني، والثاني، ايهود باراك الـذي                 
والثالث تسيبي ليفني، التي تسأل نفسها كـل        . كان بوده أن يتخلص من ايهود اولمرت ومن تسيبي ليفني         

  .باح من جديد ماذا تفعل في هذه العصبة من رجال األمة، اولمرت وباراكص
حتى لو كان هؤالء الثالثة مالئكة علويين، اعضاء في طابور االولياء فال يوجد، لم يكن ولن يكـون أي                   

ولشدة المشكلة، فـان    !  وهم ليسوا مالئكة   -احتمال إال أن تؤثر االنتخابات على سلوكهم وعلى قراراتهم          
  .هم ليس فقط دولة يديرونها، بل وحرب ايضالدي

حوادث نهاية االسبوع بينهم، وال سيما بين اولمرت وباراك، هي مقدمة دقيقة لكل واحد منهم في الحيـاة                  
هؤالء هم بالضبط االشخاص الذين انتخبناهم، بمزاياهم وبنواقصهم، غير أنـه فـي             . السياسية والخاصة 

ا، فانهم ينكشفون دون هالة كبيرة، دون جيش من رجال العالقات           عهد الحرب، حين يكون الجميع متوتر     
  .العامة أو صورهم وهم يداعبون االطفال

خفيف الـرأي،   : من يعرفه فان هذا هو بالضبط ايهود اولمرت، دوما، كل حياته          . االول، ايهود اولمرت  
في لحظـات   . ت قدميه مبسوط من نفسه حتى السقف، يلغي االخرين، حكيم، سريع البديهة، كل العالم تح            

، (رايس، وزيرة الخارجية  (له ولخفة رأيه يطلق النار على جورج بوش، ويصوب على كوندي            ( عديدة(
اولمرت، الساحر، يغالط الجميع وال سيما اولئك الذين كانوا يريدون أن يروه خـارج              . فيجعلهما لعبة بيده  

انه ال يـزال الالعـب المركـزي فـي          الملعب منذ سنتين، ويتفاجأون من جديد كل صباح إذ يكتشفون           
  .المنتخب

فقد كمنا  . اولمرت االقدم في الثالثية، هو ايضا من سيفعل كل شيء كي يلقي بباراك وليفني من السياسة               
وبعد أن قتل بوش وكوندي، يوجد له االن الوقت         . له في زقاق مظلم مع سكين مهددة، وهو لن يغفر لهما          

  . له ايضاالحرب ضدهما مهمة. لباراك وليفني
( تقريبا(شكاك عضال يرى    : الثاني، ايهود باراك، من يعرفه، فانه بالضبط ايهود باراك، دوما، كل حياته           

هزيمته في االنتخابات في بداية العقد امام اريك شـارون والموقـف            . في كل شخص من يطوي الشر له      
وهو سـيعرقل كـل     ". ة طريقه عدال"السيئ للجمهور نحوه منذئذ وحتى اليوم هما، في نظره، دليل على            

  .قرار واقتراح كي يكتشف اين تكمن جذور الشر وكيف لن يسقط في الفخ
 وهكذا على ما يبدو     -الشك يفوق حكمته    . كل شخص في العالم ملزم في نظره بأن يبرهن انه ليس عدوه           

 سـخية   وصل هذا االسبوع ايضا الى شقاق تاريخي مع اولمرت، الذي فعل من اجله وفي حينه خطوات               
كل ما يفعله االخرون في صالحه هـو        . وهو بالمناسبة ال يعترف بذلك    . للغاية كي ينتخب رئيسا للوزراء    

وهـو ال يفهـم أن      . هذا هو مكانه  : في الحرب يشعر باراك مثل السمكة في حوض السمك        . أمر يستحقه 
" بمحنيـه "دم في مجلة فمن هما؟ في نظره، واحد خ. آخرين، مثل اولمرت وليفني، يقدمون له االقتراحات    

  .اولمرت وليفني، لن يقوال له ما العمل" هما"والثانية، اين بالضبط خدمت؟ ( ولم يكتب كلمة(
المزاعم التي قيلت في الحملـة      . في هذه الحرب  " ال تجد يديها وقدميها   "يقولون انها   . الثالث، تسيبي ليفني  

 عن انعـدام التجربـة الـسياسية        -حرب الحالية   االنتخابية قبل سنوات جيل، أي قبل ثالثة اسابيع، في ال         
  . توجد صحيحة-وباالساس االمنية 

، تسأل، تحقق، تدرس الوضع قبـل أن تعطـي          "فاقدة الحيلة "في نظر اولمرت وباراك هي تتصرف كـ        
خصومها داخل كديما   . هذا ليس الوقت للتعلم   . يا سيدة، نحن في حرب    : رأيها، وهذه بالضبط هي المشكلة    

متى رأيتم رئيس وزراء    : أترونها تقود الجحافل الى الحرب؟ ويردون عليهم      : يسألون، يزعمون يقولون،  
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يقود الجحافل؟ حقيقة إنها قادت بضع خطوات ساهمت في الخروج الى الحرب ال تعتبر شيئا في نظـر                  
  .خصومها

ـ           " جافة"فهي، كما يقولون،     ي أن تكـون    دون روح، دون رؤية، طابعها صلب، عنيد، حتى عندما ال ينبغ
. هكذا، ومن كل المشاكل التي سقطت على شعب اسرائيل في الزمن االخير، الحرب هي المشكلة االكبر               

  ال يمكن ان ننتظر مع الحرب الى ما بعد االنتخابات؟
  .لعنة كبيرة وقعت على دولة اسرائيل

 ١٧/١/٢٠٠٩. األيام، فلسطين
  
 :كاريكاتير .٨٧
  

  
  ١٧/١/٢٠٠٩الشرق األوسط،   


